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BOLSAS
O Ibovespa: -1,49% Pontos: 
83.288,14 Máxima de +0,02% 
: 84.562 pontos Mínima de 
-1,62% : 83.178 pontos Volu-
me: 12,3 bilhões Variação em 
2018: 9,01% Variação no mês: 
-3,28% Dow Jones: +0,02% Pon-
tos: 23.930,15 Nasdaq: -0,18% 
Pontos: 7.088,15 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,5231 Venda: R$ 3,5236 
Variação: -0,79% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,60 Venda: R$ 3,70 
Variação: -0,54% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,5478 Venda: R$ 
3,5484 Variação: +0,17% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,5030 
Venda: R$ 3,6700 Variação: 
-0,62% - Dólar Futuro (junho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,30% ao 
ano. - Capital de giro, 9,36% ao ano. 
- Hot money, ,71% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.312,70 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,54% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 149,000 
Variação: +0,67%.

Cotação: R$ 3,5320 Variação: 
-0,83% - Euro (17h32) Compra: 
US$ 1,199  Venda: US$ 1,1991  
Variação: +0,29% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2220 Venda: R$ 
4,2240 Variação: -0,42% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,1900 Ven-
da: R$ 4,3930 Variação: -0,32%.

Futuro: -1,41% Pontos: 83.785 
Máxima (pontos): 85.080 Míni-
ma (pontos): 83.650. Global 40 
Cotação: 799,591 centavos de 
dólar Variação: -0,96%.

“Quando eu era 
menino, os mais velhos 
perguntavam: o que você 
quer ser quando crescer? 
Hoje não perguntam 
mais. Se perguntassem, 
eu diria que quero ser 
menino”.
Fernando Sabino (1923/2004)
Escritor brasileiro

mil juízes do Brasil determi-
narem busca e apreensão no 
Palácio do Planalto?”, prosse-
guiu Gilmar. Durante a leitura 
do voto, que se estendeu por 
mais de duas horas, Gilmar 
destacou que a redução do 
foro não vai melhorar a justiça 
criminal (AE).

Por 7 a 4, o STF decidiu 
ontem (3), reduzir o 
alcance do foro pri-

vilegiado, no caso de depu-
tados federais e senadores, 
para crimes cometidos no 
exercício do mandato e em 
função do cargo, conforme 
o entendimento defendido 
pelo ministro Luís Roberto 
Barroso. Ministros do STF 
que discordam de Barroso 
alertam que a decisão da Cor-
te dará margem a múltiplas 
interpretações e levantará 
uma série de dúvidas, já que 
agora caberá a cada ministro, 
ao analisar um processo, de-
cidir se o caso diz respeito a 
crime cometido ou não em 
função do cargo.

Os ministros Alexandre de 

Foro só vale para crime 
cometido no mandato e em 
função do cargo, decide STF

Moraes e Ricardo Lewando-
wski abriram uma divergência 
parcial, sob a alegação de que o 
foro privilegiado deveria valer 
para qualquer tipo de crime 
cometido pelos parlamentares 
federais após a diplomação. 
Já o ministro Dias Toffoli, que 
tinha aderido inicialmente à 
posição de Moraes, fez um 
ajuste no voto e abriu uma 
terceira via, ao defender a 
restrição do foro privilegiado 
não só para deputados federais 
e senadores, mas para todas as 
autoridades, também a partir 
da diplomação ou da nomea-
ção, dependendo do cargo da 
autoridade.

Toffoli ainda votou para 
derrubar as normas previstas 
em constituições estaduais 

que preveem foro para au-
toridades, como secretários 
de Estado. “Não podemos 
tão somente restringir o foro 
aos parlamentares, temos de 
aplicar essa interpretação a 
todos que tenham por força 
da Constituição o foro de 
prerrogativa”, disse Toffoli. 
“Nossa decisão proferida sus-
citará questionamentos sobre 
a sua extensão ou não a outros 
detentores do foro por prerro-
gativa de função”, ressaltou o 
ministro, que defendeu a apli-
cação de “isonomia” para os 
ocupantes de cargos públicos.

O ministro Gilmar Mendes, 
por sua vez, criticou a restri-
ção do foro privilegiado nos 
termos defendidos por Barroso 
e acompanhou o entendimento 

Sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) para julgamento sobre

a restrição ao foro privilegiado.

de Toffoli.”Como fi cam os pro-
cessos (de políticos) em caso 
de reeleição? E de assunção 
a outro cargo (políticos que 
trocaram cargo)? Como se-
ria possível enquadrar o que 
seriam crimes em razão do 
cargo? O tráfi co de drogas 
usando gabinete funcional, 

uma investigação de lavagem 
de dinheiro, como fi cariam 
as medidas investigatórias e 
cautelares? Poderia o juiz de 
primeira instância quebrar o 
sigilo, impor medida cautelar 
a qualquer autoridade?”, ques-
tionou Gilmar Mendes.

“Poderiam os mais de 18 

O plenário do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) confi rmou 
ontem (3) que os partidos terão 
ao menos R$ 2,5 bilhões para 
o financiamento de campa-
nhas nas eleições deste ano. 
A confi rmação foi feita após 
consulta do deputado federal 
Augusto Carvalho (SD-DF), 
que perguntou se haveria 
desvio de fi nalidade ou abuso 
de poder econômico se uma 
legenda utilizasse verbas do 
Fundo Partidário para fi nanciar 
as campanhas de seus candida-
tos, mesmo após o Congresso 
ter criado um Fundo Eleitoral 
no valor de R$ 1,7 bilhão para 
fi nanciar as candidaturas.

O relator da consulta, minis-
tro Tarcísio Vieira, respondeu 
que “ressalvado o controle 
quanto ao emprego desse nu-
merário na prestação de con-
tas”, o uso do Fundo Partidário 
para fi nanciar as eleições “não 
caracteriza desvio de fi nalidade 

Ministro Tarcísio Vieira,

do TSE.

O ministro do STF, Dias Toffo-
li, negou ontem (3) um pedido 
de liminar (decisão provisória) 
da defesa do ex-presidente Lula 
para que fosse retirada do juiz 
Sergio Moro, a ação penal so-
bre o sítio em Atibaia. Em seu 
despacho, Toffoli argumenta 
que “não vislumbro a apontada 
ofensa à autoridade do STF”, 
a justifi car a concessão da li-
minar, que foi pedida em uma 
reclamação, tipo de processo 
destinado a assegurar o cum-
primento de decisões do STF.

A defesa de Lula havia re-
clamado que Moro, ao negar a 
transferência dos autos para a 
Justiça Federal em São Paulo, 
afrontou a autoridade da Se-
gunda Turma do STF, que na 
semana passada determinou a 
remessa para a capital paulista 
de trechos sobre Lula e o sítio 
presentes na colaboração pre-
miada da empresa Odebrecht. 
O pedido queria a suspensão da 
ação penal até que fosse pacifi -
cada de quem é a competência 
para investigar o caso.

Toffoli destacou, no entan-
to, que a decisão da Segunda 
Turma “não examinou a com-
petência da 13ª Vara Federal 
Criminal da Seção Judiciária 

Ministro Dias Toffoli negou 

liminar à defesa do ex-

presidente Lula.

Preço médio do 
cafezinho é de R$ 3,20

São Paulo - O tradicional “cafe-
zinho” custa, em média, R$ 3,20 
nos estabelecimentos comerciais 
do País, segundo a Pesquisa do 
Preço Médio da Refeição 2018, 
divulgada pela Sodexo Benefícios 
e Incentivos. O levantamento 
mostra que 86% dos estabele-
cimentos servem café, destes, 
metade oferece o produto como 
cortesia, sem cobranças.

Segundo a pesquisa, a região 
Nordeste apresenta o preço mais 
elevado, com o valor médio de R$ 
3,34, enquanto o Sul apresenta o 
mais barato, com o valor médio 
de R$ 3,16. As regiões Nordeste 
e Sul também são as que têm o 
hábito mais presente de consu-
mir a bebida, com 89% e 86% 
dos estabelecimentos servindo 
o produto, respectivamente. O 
preferido dos brasileiros é o café 
coado, servido em 70% de res-
taurantes e padarias do território 
nacional. Segundo a Abic, nove 
em cada dez brasileiros acima 
dos 15 anos de idade consomem 
a bebida (AE).

Brasília - O ministro da Se-
cretaria de Governo, Carlos 
Marun, comemorou ontem (3), 
a “vitória” obtida pelo governo 
quando o Congresso aprovou a 
abertura de um crédito de R$ 
1,164 bilhão para cobrir o calote 
dos governos da Venezuela e de 
Moçambique junto ao BNDES e 
ao Credit Suisse. Marun disse 
que o resultado signifi cou uma 
“demonstração de vitalidade” 
dos parlamentares da base 
aliada e negou que o governo 
esteja parado.

“Foi uma demonstração de 
vitalidade da base, uma vitória 
do bom senso Foi de goleada”, 
disse. O pagamento, que vence 
na terça-feira (8), poderá ser 
feito graças a um cancelamen-
to, no mesmo valor, na previsão 
de gastos do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT) com o 
seguro-desemprego. O projeto 
agora vai à sanção presidencial. 

A abertura do crédito su-
plementar é necessária por-
que o Fundo de Garantia à 
Exportação (FGE), vinculado 
ao Ministério da Fazenda, é o 
avalista das operações. Marun 
aproveitou para destacar que a 
aprovação garante a manuten-
ção das exportações brasileiras 

Ministro da Secretaria de 

Governo, Carlos Marun.

Brasília - O debate sobre o 
projeto do cadastro positivo 
ganhou um novo caminho 
para ser destravado. Entida-
des de defesa do consumidor 
propõem avançar, em paralelo 
ao texto que está parado na 
Câmara, um projeto para pro-
teção de dados. O presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia, 
pediu o encaminhamento para 
a retomada de um projeto 
que protege informações dos 
consumidores em serviços de 
internet e telecomunicações, 
entre outros. 

“É possível ter o cadastro 
positivo no Brasil no modelo 
defendido pelos bancos desde 
que as regras de proteção de 
dados sejam aprovadas”, disse 
o advogado do Instituto Brasi-
leiro de Defesa do Consumidor 
(Idec), Igor Britto. “O consenso 
fi ca mais próximo com os dois 
projetos caminhando junto”. 
Se as duas iniciativas forem 
aprovadas, dizem as entidades 
de defesa do consumidor, os 
principais problemas relacio-
nados à privacidade dos dados 

Ao participar de evento em 
Barretos, o presidente Temer 
disse que sua gestão tem en-
frentado assuntos complicados 
e, por isso, ganhou oposito-
res. “Nós ousamos fazer, nós 
enfrentamos temas difíceis, 
complicados que ganharam 
naturalmente muita oposição 
e uma atividade contestatória”, 
disse. Para Temer, no entanto, 
a oposição não conseguiu impe-
dir as realizações do governo. 
“Fomos à frente, continuamos 
fazendo as reformas fundamen-
tais que fi zemos, falta algumas, 
vamos fazer ainda outras tan-
tas”, completou.

Temer inaugurou o Hospital 
Notre Dame na cidade, que 
teve o Centro de Diagnóstico 
de Imagens batizado com seu 
nome. Antes, o presidente 
esteve em Ribeirão Preto, em 
visita à 25ª edição da Agrishow, 
feira de tecnologia agrícola 
mais importante da América 
Latina e uma das três maiores 
do mundo.

No evento, o presidente dis-
se, em breve fala, que até agora 
já foram fechados contratos em 

Temer visita a Agrishow,

em Ribeirão Preto.
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Antonio Cruz/ABr

Contra a gripe 
Começou ontem (3), a 20ª 

Campanha Nacional de Vacinação 
contra a Infl uenza. Até o dia 1º de 
junho, devem ser imunizados ido-
sos a partir de 60 anos, crianças de 
6 meses a menores de 5 anos, tra-
balhadores da saúde, professores 
das redes pública e privada, povos 
indígenas, gestantes, puérperas, 
pessoas privadas de liberdade e 
funcionários do sistema prisional.

TSE confi rma R$ 2,5 bilhões de fundo 
partidário para fi nanciar campanhas

das doações para campanhas 
por pessoas jurídicas. Lembrou 
que nas últimas campanhas 
presidenciais foram utilizados 
mais de R$ 7 bilhões pelos 
candidatos, sendo que 95% 
dos recursos eram oriundos 
de empresas, e apenas 3% 
do Fundo Partidário e 2% de 
pessoas físicas.

No caso de uma consulta, não 
há votação entre os ministros, 
mas todos referendaram a 
resposta do relator. “Havia o 
fi nanciamento privado, que foi 
visto como uma técnica muito 
deletéria, que contaminou 
o meio político, houve uma 
cooptação do poder político 
pelo poder econômico e agora 
o fundo eleitoral vem suprir 
isso. À época se tinha fundo 
partidário mais fi nanciamen-
to privado. Agora tem fundo 
partidário mais fi nanciamento 
público”, disse o ministro Luiz 
Fux, presidente do TSE (ABr).

nem abuso do poder econô-
mico”. O orçamento aprovado 
para o Fundo Partidário neste 
ano é de R$ 888,7 milhões, cuja 
distribuição é proporcional ao 
tamanho da bancada de cada 
legenda na Câmara. 

Em seu voto, o ministro 
Tarcísio Vieira descreveu ainda 
como “dramática” a situação 
dos partidos após a proibição 

Temer: “temas difíceis, 
com muita oposição”

quantidade e valores superio-
res à feira do ano passado, o 
que demonstra a confi ança no 
crescimento do país e o bom 
desempenho do agronegócio.

“Isso signifi ca que a cada ano 
que passa o Brasil vai crescen-
do em razão da confi ança que 
se tem no que todos estamos 
fazendo e pelo trabalho extra-
ordinário da agricultura, do 
agronegócio, da questão das 
fábricas de máquinas”, disse 
(ABr).

Negada liminar para tirar 
ação de Atibaia de Moro

do Paraná para processar e 
julgar ações penais que já se 
encontravam em curso e nas 
quais o reclamante fi gura como 
réu”. Negada a liminar, o caso 
deve voltar a ser analisado na 
Segunda Turma do STF, depois 
que a PGR também der seu 
parecer.

Nos depoimentos da Odebre-
cht são mencionadas reformas 
no sítio em Atibaia, que o MPF 
diz ter sido entregue a Lula a 
título de propina, em troca do 
favorecimento de determina-
das empreiteiras em contratos 
com a Petrobras (ABr).

Secretário nega que 
governo 'esteja parado'

e a credibilidade do País junto 
à comunidade internacional. 

“Isso permitiu que as ex-
portações brasileiras sigam 
no ritmo acelerado e que o 
Brasil mantenha credibilidade 
nacional e internacional”, disse. 
“A cobrança (de Venezuela e 
Moçambique) continua, mas o 
principal era honrar compro-
missos feitos pelo nosso fundo 
garantidor, que é o instrumento 
fundamental para o sucesso das 
exportações”, explicou.

O ministro negou, no entanto, 
que o governo esteja parado. 
“Nada está parado, tudo está 
sendo discutido”, disse (AE).

Lei de proteção de dados para 
destravar cadastro positivo

seriam resolvidos e, assim, 
seria solucionado o principal 
problema do atual projeto do 
cadastro positivo.

O grande desafi o será como 
andar com os dois textos jun-
tos, já que o projeto sobre a 
proteção de dados nasceu na 
Câmara e ainda tramita por lá. 
Portanto, o texto ainda precisa 
ser apreciado no Senado. Já o 
cadastro positivo foi aprovado 
no Senado e espera o aval dos 
deputados. O projeto, porém, 
teve alterações e, por isso, 
também terá de ir ao Senado. 

Rodrigo Maia disse ontem 
(3), que pretende colocar o 
texto do cadastro positivo para 
votação na próxima terça-feira 
(8).. O representante do Idec 
disse que a afi rmação de Maia 
indica que os textos podem 
não correr em paralelo. “Nesse 
caso, acredito que poderia ser 
fi rmado um compromisso para 
apreciar o texto da proteção de 
dados depois”, disse, ao citar 
que tem resistência a esse 
modelo e prefere a tramitação 
concomitante (AE).
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Ele não respondia 

por qualquer dano 

provocado por seus 

atos. Ele era inviolável 

e estava acima de 

qualquer lei do país. 

Nada lhe era impotável, 
nem mesmo ser sub-
metido às investigações 

vexatórias que os cidadãos 
comuns eram obrigados a se 
submeter. Nem mesmo quando 
pesavam sobre sua fi gura a 
suspeita que mandara assas-
sinar vários de seus desafetos 
políticos e pessoais. Alguns 
eram jornalistas da oposição 
ao seu governo. Sua fi gura era 
adorada como um verdadeiro 
semideus ainda que vivesse em 
uma época que o poder divino 
dos reis ruía depois da revolu-
ção turbinada pelas “odiosas 
ideias francesas”. 

Ainda que teoricamente 
submetido a constituição do 
Império do Brasil, dom Pedro 
I deixou claro que só aceitaria 
o que fosse de sua vontade. 
Ele estava acima das leis. Se 
vivesse hoje teria o chamado 
foro especial e estaria fora do 
alcance de um  juizinho de 
qualquer província, como um 
tal de Moro, do Paraná. Esta é 
a raiz histórica da construção 
da sociedade de dois andares, 
os de cima começaram pela 
casa grande, evoluíram para a 
burguesia de negócios, depois 
o setor fi nanceiro, alcançou 
cargos do poder judiciário e 
pontificou com a proteção 
ampla, geral e restrita dos 
políticos de todos os matizes.

Ao povo, ao longo dos 
anos, foi ensinado a obedecer 
cegamente às autoridades. 
Primeiro porque elas tinham 
a força do Estado ao seu lado, 
depois porque imaginavam 
que representavam a lei, que 
deveria ser igual para todos. 
A palavra ganhou amplitude 
tanto formal, como informal. 
Um juiz, tabelião, promotor 
público, delegado de polícia 
e seus representantes con-
solidaram o título. Por si só 
impunham respeito e medo. 

Tinham que ser incensados, 
bajulados, recebidos com fes-
tas com crianças que cantavam 
hinos pátrios. Os informais 
eram os bem-nascidos, latifun-
diários, coronéis, membros do 
clero, funcionários públicos de 
todas as categorias. Ficava cla-
ro ao longo da república que de 
um lado estavam as autorida-

des do outro o populacho. Mas 
os que ostentaram melhor esse 
título foram os políticos e seus 
cabos eleitorais. Mereciam fes-
tas maiores, elogios melífl uos, 
mais crianças cantando hinos 
pátrios, banquetes cerimo-
niosos e até desfi le pelas ruas 
principais, com direito a banda, 
carinhosamente chamada de 
furiosa.

Tinham acesso ao poder 
do Estado, controlavam a 
estrutura do governo, acesso 
às nomeações para cargos 
públicos, e verbas que, ape-
sar de superfaturadas, eram 
transformadas em obras para 
os humildes pagadores de 
impostos. As autoridades 
especializaram-se em gastar 
o dinheiro dos impostos pro-
duzidos pelo populacho. Os 
negócios nebulosos em busca 
de dinheiro para o caixa dois 
de campanha eleitoral, para 
que se eternizassem no poder, 
deixou-os descobertos e ao 
alcance da lei. 

Não surtiu efeito a tentativa 
de editar uma anistia ampla, 
geral e irrestrita para o tal 
caixa dois deixasse de ser 
crime. Quem roubou, roubou, 
quem não roubou não rouba 
mais. Só não avançou por 
causa da maldita imprensa, 
da mídia golpista que insiste 
em divulgar tudo o que lhe 
chega às mãos. Milhares de 
autoridades desfrutam do tal 
foro privilegiado ou porque 
estão sob o seu guarda-chuva, 
ou porque são poderosos e es-
tancam qualquer investigação 
e ´processo. 

É impensável pedir o impe-
achment de um ministro do 
supremo, a mais alta das altas 
autoridades do Brasil. O pro-
cesso se reproduz ainda que 
a sociedade tenha mudado e 
acesso ao celular se multiplica-
do. Vereador, tabelião, guarda 
de trânsito, guarda municipal, 
ainda que não possuam o tal 
foro ainda são entendidos 
como autoridades. Não é a lei 
que diz o que se pode ou não 
se pode fazer, é a autoridade. 

Por isso ela tem que ser 
preservada uma vez que se 
mistura com a ordem estabe-
lecida. Quem já não viu um 
palanque das autoridades para 
a inauguração de uma pinguela 
que leva lugar nenhum a coisa 
nenhuma? Na falta de lugar no 
palanque a autoridade abre 
caminho: dá uma carteirada.

(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma.

GGeral
CCOLUNA DO HERÓDOTO

Heródoto Barbeiro (*)

Acima do 
populacho
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Iraque 
condena 
à prisão 
perpétua 8 
mulheres do EI

Oito mulheres estrangeiras 
foram condenadas ontem (3) à 
prisão perpétua pelo Tribunal 
Penal Central de Bagdá, pela 
fi liação ao grupo terrorista Es-
tado Islâmico (EI), anunciou o 
Conselho Supremo de Justiça 
iraquiana.Três das condenadas 
são da Turquia, outras três do 
Azerbaijão, uma do Uzbequis-
tão e outra da Síria. As oito mu-
lheres serão deportadas depois 
de cumprir a condenação de 
prisão perpétua, que, no Iraque, 
corresponde a um período que 
oscila de 20 a 21 anos.

Em dezembro, o primeiro-
-ministro iraquiano Haidar al 
Abadi anunciou o fi m da guerra 
contra o EI no país, que se 
prolongou por três anos depois 
que o grupo conquistou quase 
metade do território iraquiano 
em 2014. Centenas de membros 
do grupo ou suspeitos de cola-
borar com a organização foram 
detidos, dos quais dezenas 
foram condenados à morte ou 
à prisão perpétua (ABr/EFE).

Nove em cada dez pessoas em 
todo o mundo respiram ar po-
luído, de acordo com alerta da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS). Os níveis de poluição 
no ar, segundo a entidade, per-
manecem perigosamente altos 
em diversas partes do mundo.

Estimativas da OMS indi-
cam que 7 milhões de pessoas 
morrem todos os anos em 
razão da exposição a partícu-
las presentes no ar poluído e 
que comprometem pulmões e 
sistema cardiovascular, provo-
cando doenças como derrame, 
câncer de pulmão e infecções 
respiratórias.

“A poluição do ar ameaça 
todos nós, mas as pessoas mais 
pobres e marginalizadas supor-
tam o fardo mais pesado”, disse 
o diretor-geral da OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus. “É ina-
ceitável que mais de 3 bilhões 
de pessoas – a maioria mulheres 
e crianças – ainda respirem 

O Taj Mahal, um dos pontos 
turísticos mais conhecidos da 
Índia e originalmente branco, 
está fi cando verde e pode se 
tornar preto no futuro.

As alterações nas cores do 
monumento foram causadas 
pela umidade, pela poluição 
e por fezes de insetos, que 
corroeram o mármore. Um 
dos fatores agravantes é o rio 
Yamuna, localizado ao lado do 
Taj Mahal e contaminado por 
descargas industriais.

Por conta disso, a Corte 
Suprema da Índia escreveu ao 
governo central sugerindo a 
contratação de um especialista 
estrangeiro para ajudar a pre-
servar o mausoléu. O tribunal 
também considera que as autori-
dades do país “parecem não ter 

Segundo dados da OMS, os acidentes rodoviários matam 
1,25 milhão de pessoas por ano, em todo o mundo, e são a 
principal causa de morte de pessoas com idade entre 15 e 

29 anos. Do total de mortes, 90% ocorrem nas estradas de países 
de baixa e média renda, que detêm apenas a metade da frota de 
veículos do mundo.

No Brasil, mais de 37,3 mil pessoas morrem todos os anos no 
trânsito das cidades e rodovias do país. “É como se um avião caísse 
todos os dias com 93 passageiros a bordo. É o que representa o 
número de vidas que perdemos no trânsito em nosso país”, afi r-
mou o ministro das Cidades, Alexandre Baldy, que participou do 
lançamento da campanha. O objetivo do Maio Amarelo é articular 
os órgãos de trânsito nos estados, como os Detrans, a Polícia 
Rodoviária Federal e a Agência Nacional de Transporte Terrestre. 
Além das campanhas educativas, serão intensifi cadas, ao longo 
do mês, campanhas de fi scalização, como as blitz de trânsito.

Em 2011, o Brasil aderiu ao programa das Nações Unidas cha-

No Brasil, mais de 37,3 mil pessoas morrem todos os anos no 

trânsito das cidades e rodovias do país.

Para atrair o público jovem, 
de 16 e 29 anos, e aumentar 
o estoque da instituição, o 
Hemorio, centro de doação 
de sangue do estado do Rio, 
deu início à campanha #Troco-
LikesPorSangue. Lançada na 
rede social Instagram com pu-
blicação da atriz Isabella San-
ton, os jovens são convocados 
a postar na rede social a foto 
de sua doação com a hashtag 
#TrocoLikesPorSangue. 

Eles terão a publicação 
curtida pelos infl uenciado-
res, os atores e youtubers 
Rachel Apollonio, Heslaine 
Vieira, Thati Lopes, Karina 
Ramil, Juan Paiva, Vinícius 
Wester, Victor Lamoglia, Bia 
e Branca, Tavião, Caio Vaz, 
Dora Figueiredo, Gabi Lopes, 
Nathan Barone, Mharessa e 
Nicolas Prattes, que também 
vão convidar os seguidores 
para doar sangue.

A campanha tem como 
motivação o fato de que atu-
almente os jovens nesta faixa 
etária representam apenas 
39% do total de doadores. 

Quem começa a doar ainda jovem sente mais cedo a emoção de 

salvar uma vida.

A
rq

ui
vo

/A
B

r

EP
A

PR
F/

Es
pí

rit
o 

Sa
nt

o
Fe

rn
an

do
 F

ra
zã

o/
A

B
r

Campanha do Maio 
Amarelo alerta para 37 mil 
mortes no trânsito do país
Com o lema “Nós somos o trânsito”, foi lançada em Brasília a quinta edição do Maio Amarelo, campanha 
internacional que chama atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito

mado ‘Década de Ação pela Segurança no Trânsito’, uma pacto 
global que prevê a redução em 50% do número de vítimas no 
trânsito até 2020. De lá pra cá, o Brasil conseguiu diminuir em 
25% o número de mortes em acidentes automobilísticos. “O Maio 
Amarelo consegue trazer para sociedade essa atenção para o tema, 
mas de nada adianta o esforço de cada órgão, se o motorista, ao 
conduzir nas cidades ou estradas, não tiver responsabilidade 
e a devida consciência de que tem em seu poder uma arma de 
grande potencial para matar ou lesionar as pessoas”, afi rmou o 
diretor-geral da PRF, Renato Dias.

Segundo a PRF, o excesso de velocidade, as ultrapassagens 
indevidas, a combinação de álcool e direção, a falta de cinto de 
segurança e o uso de celular ao volante são as cinco principais 
causas de acidentes de trânsito no país. “A grande preocupação 
no momento é o uso do celular pelo motorista. Agora, com o 
Whatsapp, potencializou mais o risco de tirar a atenção do con-
dutor”, acrescentou Renato Dias, da PRF (ABr).

Hemorio faz campanha
para atrair doadores

“A campanha fundamenta-se 
na popularidade de hashtags 
como #trocolikes e visa engajar 
o público jovem por meio da re-
tribuição de curtidas nas redes 
sociais por nomes conhecidos 
dentro e fora da internet”, disse 
o diretor geral do Hemorio, Luiz 
Amorim. 

Amorim ressaltou a impor-
tância de conscientizar cada 
vez mais cedo o jovem a doar 
sangue. “As parcerias com a 

sociedade civil são de extrema 
importância. Quem começa a 
doar ainda jovem sente mais 
cedo a emoção de salvar uma 
vida e tem mais chances de se 
tornar um doador fi delizado. 
Esperamos a adesão em massa 
dos jovens cariocas à campa-
nha e agradecemos também 
a colaboração dos artistas e 
infl uenciadores digitais que 
vieram doar sangue e contri-
buíram com a ação” (ABr).

Fezes de insetos ‘tingem’
Taj Mahal de verde

a capacidade para intervir, ou se 
têm, não a usam ou não se im-
portam muito com a situação”.

O local, além de ser uma das 
sete “Maravilhas do Mundo”, 
é considerado “patrimônio da 
humanidade” pela Unesco. O 
monumento foi construído em 

1632, a pedido do imperador 
Shah Jahan para homenagear 
sua esposa, Aryumand Banu 
Begam, a quem chamava de Mu-
mtaz Mahal (A joia do palácio). A 
estrutura é também considerada 
uma das maiores provas de amor 
da história (ANSA).

9 em cada 10 pessoas 
no mundo

respiram ar poluído

fumaça mortal causada pelo 
uso de fogões e combustíveis 
poluidores em suas casas”, 
completou.

De acordo com a entidade, 
cerca de 3 bilhões de pessoas 
– mais de 40% da população 
global – ainda não têm acesso a 
combustíveis limpos e tecnolo-
gias que mantenham o ar puro 
dentro de suas próprias casas.

“Se não tomarmos medidas 
urgentes, nunca chegaremos 
perto de alcançar o desenvol-
vimento sustentável”, concluiu 
o diretor-geral da OMS (ABr).

Tornozeleira para dois 
doleiros octogenários

São Paulo - O juiz Marcelo Bretas, 
da 7.ª Vara Federal Criminal do Rio, 
mandou colocar tornozeleira eletrô-
nica em dois doleiros presos na Ope-
ração "Câmbio, desligo", Henrique 
Chueke e Marcos Ernest Matalon. O 
magistrado levou em conta o fato de 
que Chueke e Matalon têm mais de 
80 anos de idade. "Câmbio, desligo" 
foi defl agrada ontem (3). A operação 
desmonta uma sofi sticada teia de 43 
doleiros que teriam movimentado 
US$ 1,6 bilhão em 52 países por meio 
de um incrível núcleo de 3 mil offsho-
res. Dos 43 alvos, 33 foram presos até 
ontem à tarde pela Polícia Federal. 
Em sua decisão, Bretas destacou 
que os 43 doleiros "atuaram ao longo 
de décadas de forma interligada em 
diferentes núcleos dessa rede de 
lavagem de dinheiro e evasão de 
divisas". A grande operação nasceu 
nas delações dos doleiros Vinícius 
Claret, o "Juca Bala" e Cláudio Bar-
boza, o "Tony" ou "Peter", que agiam 
no esquema de corrupção instalado 
no governo Sérgio Cabral, no Rio, 
segundo os investigadores.
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Maçonaria em tempos
de Fake News: uma

luta pela desmistifi cação

Em uma era marcada 

pela disseminação 

de notícias falsas, 

os Maçons também 

precisam enfrentar a 

desinformação

Uma parte signifi cativa 
da população ainda 
alimenta uma visão 

incorreta de que a Maçonaria 
seria algum tipo de religião ou 
seita. Relacionam-na com ho-
mens profanos em suas fi leiras 
dispostos a tudo para perpetrar 
uma espécie de plano de do-
minação mundial. Obviamente 
nada disso é verdade.

Esses mitos envolvendo a 
Maçonaria e os Maçons foram 
construídos durante sécu-
los, alimentados pelo medo 
irracional do desconhecido e 
pelo puro preconceito, com 
apoio, é claro, de campanhas 
difamatórias a respeito da 
Ordem durante as vicissitudes 
da história. Durante séculos, os 
próprios dirigentes da institui-
ção consideraram desnecessá-
ria a mobilização de defender 
publicamente a Ordem dessas 
críticas e mentiras. 

Aquele era um momento 
em que o entendimento das 
grandes massas se encontrava 
entorpecido pela propaganda 
contra a Maçonaria e o acesso 
à informação era difi cultado. 
Mas hoje vivemos um contexto 
completamente diferente, per-
mitindo que uma instituição 
como a Grande Loja Unida da 
Inglaterra – GLUI (original-
mente United Grand Lodge of 
England) pudesse, do auge de 
seus 300 anos de existência, 
encabeçar uma campanha pú-
blica e, inclusive, digital contra 
a imagem imposta aos Maçons. 

Com o mote “Enough is 
Enough”, a GLUI foi a público 
para pedir um basta nas menti-
ras e na difamação da Maçona-
ria, escancarando suas portas 
para que todos pudessem 
ver. O que tinha atrás dessa 
porta? Uma instituição que, 
diferentemente da visão falsa e 
megalomaníaca de dominação 
mundial, tem como objetivo 
maior o de ser uma escola de 
vida para aqueles interessados 
em fazer um mundo melhor. 

As reuniões, apontadas 

como nefastas, realizadas nos 
templos maçônicos não eram 
cultos, mas encontros em que 
são discutidos temas como 
fi losofi a, história e assuntos 
contemporâneos. Ao invés de 
uma sociedade secreta, era 
apenas uma instituição dis-
creta, congregando nas Lojas 
Maçônicas pessoas de diferen-
tes credos em um ambiente 
de harmonia, paz e confi ança 
entre seus membros, homens 
de boa vontade, movidos pelo 
ideal de construir uma socie-
dade mais saudável.

Vemos exatamente o mesmo 
no Brasil. O Grande Oriente de 
São Paulo (GOSP), instituição 
próxima do que seria o Gover-
no Estadual para o Brasil e 
que tenho a incumbência de 
liderar, realiza uma série de 
iniciativas para, de maneira 
completamente transparente, 
se aproximar do restante da 
sociedade civil e ajudá-la em 
projetos que visam melhorar 
nosso País. Apenas para citar 
um exemplo, o GOSP encabeça 
hoje a criação coletiva das 33 
Medidas por um Brasil Justo e 
Perfeito, buscando contribuir 
para o resgate de uma socie-
dade mais justa, sustentável e 
com igualdade de condições de 
desenvolvimento. 

Mais do que propor essa 
mudança, a Maçonaria de São 
Paulo age como um catalisador, 
reunindo Irmãos e cabeças 
pensantes da sociedade brasi-
leira para pensar a respeito de 
desenvolvimento econômico, 
sustentabilidade, construção 
social e política e integração 
com a sociedade, pilares que 
sustentam o projeto das 33 
Medidas.

Seja no passado ou hoje, 
enfrentando a escravatura 
ou mesmo notícias falsas, a 
Ordem sempre se manteve à 
postos para lutar pelos ideais 
de Liberdade, Igualdade e 
Fraternidade. Nesses 300 anos 
de mundo e 195 de Brasil, os 
Maçons nunca desistiram e 
nem desistirão, pois sabem 
que não há obra que se erga 
sem que na argamassa esteja 
misturado o suor do pedreiro.

(*) - É Grão-Mestre Estadual do 
Grande Oriente de São Paulo (GOSP), 

a maior Maçonaria da América 
Latina, representando mais de 25 mil 

maçons em todo o estado.

Kamel Aref Saab (*)

Assinada pelo presiden-
te Temer na semana 
passada, a proposta 

vai permitir o pagamento de 
garantias feitas pelo Tesouro 
brasileiro a dívidas não pagas 
pela Venezuela e por Moçambi-
que, entre outros países, para 
contratar serviços e produtos 
de empresas brasileiras.

Após muita discussão e troca 
de acusações entre governistas 
e oposicionistas, os deputados 
aprovaram a matéria por 216 
votos favoráveis e 41 contrá-
rios, além de seis abstenções. 
Logo depois, os senadores tam-
bém autorizaram, por votação 
simbólica, a transferência dos 
recursos. O projeto agora segue 
para sanção presidencial.

Enquanto a base aliada ao 
governo defendia que, caso 
não fosse aprovado o projeto, 
o Brasil poderia ficar inadim-
plente e ter suas exportações 
prejudicadas, os membros 
da oposição cobraram os 
números exatos que seriam 
aplicados no pagamento dos 
débitos. Com a aprovação, 

Apesar de ser uma semana curta devido ao feriado prolongado, o baixo quórum não impediu que 

a votação fosse concluída.

A Polícia Federal defl agrou 
ontem (3) um novo desdobra-
mento da Lava Jato, a Operação 
“Câmbio, Desligo”, na qual 
cumpriu 43 mandados de pri-
são preventiva e dois de prisão 
temporária no Rio de Janeiro, 
São Paulo, Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul, Distrito Federal, 
além de Paraguai e Uruguai. 
Segundo o MPF, a ação visou 
desarticular um esquema de 
lavagem de dinheiro, evasão de 
divisas e organização crimino-
sa. A operação contou com o 
apoio da Receita Federal e de 
autoridades uruguaias.

O principal alvo foi Darío 
Messer, acusado de ser o do-
leiro mais infl uente do país. A 
ação foi baseada nas delações 
do doleiro Vinícius Vieira 
Barreto Claret, conhecido por 
Juca Bala, e Cláudio Fernando 
Barbosa, o Tony. Ambos agiam 

em uma organização criminosa 
comandada pelo ex-governador 
Sérgio Cabral e foram presos no 
Uruguai. A PF investiga o grupo 
por ser suspeito de integrar um 
sistema chamado Bank Drop, 
usado para remeter recursos ao 
exterior por meio de uma ação 
conhecida como “dólar-cabo”. 

Desta forma, todo dinheiro 
enviado ao exterior não preci-
sava passar pelas instituições 
financeiras reguladas pelo 
Banco Central. Ao todo, são três 
mil empresas offshore em 52 
países, que fi cam em paraísos 
fi scais e são utilizadas para ocul-
tar o verdadeiro dono de uma 
quantia de cerca de US$1,6 bi-
lhão. Segundo as investigações, 
os suspeitos usavam softwares 
que reuniam os doleiros do 
mundo todo, considerado pelo 
MPF como instituição fi nancei-
ra clandestina (ANSA).

Os suspeitos usavam softwares que reuniam

os doleiros do mundo todo.

Alvo de inquérito no STF, 
aberto em abril de 2017, que o 
investiga por supostos crimes 
de corrupção passiva e lava-
gem de dinheiro, o presidente 
do Senado, Eunício Oliveira, 
voltou a defender ontem (3), 
em Brasília, o fi m do foro privi-
legiado ao qual parlamentares 
têm direito. 

“Somos a favor do fi m do 
foro para os mais de 50 mil 
que têm o chamado foro 
por prerrogativa de função. 
Não são apenas deputados e 
senadores que têm [direito]. 
Se dependesse da minha 
vontade, ninguém teria foro”, 
disse o senador, que lembrou a 
aprovação, por unanimidade, 
da proposta, pelo plenário do 
Senado.

A proposta, que extingue o 
foro especial por prerrogativa 
de função para autoridades 
federais, no entanto, está 
parada na Câmara, onde 
precisará passar por dois 
turnos de votação. A solução 
legislativa para o benefício 

Presidente do Senado, Eunício Oliveira.
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Tragédia em 
São Paulo revela 
esquema de 
exploração da 
miséria

Parlamentares do PSDB la-
mentaram a tragédia envolven-
do o incêndio e desabamento do 
edifício Wilton Paes de Almeida, 
no centro de São Paulo, ocor-
rido na madrugada de 1º maio. 
Na avaliação de tucanos, o fato 
também deixou exposto o es-
quema de movimentos sintoni-
zados com partidos de esquerda 
especializados em invadir locais 
abandonados, dividir em lotes 
e alugar, ou até mesmo vender, 
para pessoas pobres.

No edifício de 24 andares, 
construído em 1961, cerca de 
400 pessoas se acomodavam 
em “barracos” montados dentro 
do próprio prédio e pagavam 
aluguel para coordenadores 
do movimento social Luta por 
Moradia Digna (LMD), segun-
do informações reveladas pela 
imprensa. O prédio era admi-
nistrado pelo LMD, segundo 
depoimento de moradores. 
Um grupo de desabrigados do 
edifício revelou o pagamento 
de aluguel de até R$ 500,00 
aos coordenadores. Em caso de 
atraso, havia cobrança de juros 
e ameaça de expulsão.

“Essa grande tragédia está 
revelando um submundo em 
que movimentos esquerdistas 
exploram a miséria das pes-
soas”, disse o deputado Fábio 
Sousa (PSDB-GO). Para ele, 
são pessoas que, sem ter onde 
morar, caem nas mãos de pes-
soas inescrupulosas.  “Invade 
um prédio público para dar 
lugar a essas pessoas morarem 
e cobra aluguel de R$ 300 a R$ 
500? Aluguel mensal de gente 
pobre, miserável é exploração 
ao quadrado, gente inescru-
pulosa de tudo”, se indigna o 
deputado goiano. 

Em discurso no plenário da 
Câmara, o deputado Floriano 
Pesaro (PSDB-SP) denunciou 
o habitual incentivo de gover-
nos do PT à prática de invasão 
de imóveis desocupados nas 
grandes cidades. “No caso 
dessa ocupação, o ex-prefeito 
Fernando Haddad promoveu e 
incentivou ocupações de forma 
totalmente irresponsável”, 
reiterou. Ele criticou ainda o 
fato de que, mesmo depois da 
tragédia e do fato de muitos sa-
berem do risco de permanecer 
ali, nas condições que viviam, 
houve um incentivo por parte 
de petistas e representantes 
de partidos satélites do PT, 
como vereadores e deputados 
estaduais, para que aquelas 
pessoas continuassem ali como 
uma forma de resistência (ps-
dbnacamara).

A privatização da Eletrobras 
vai reduzir a tarifa de energia 
elétrica para o consumidor em 
médio e longo prazos. A afi r-
mação foi feita pelo procurador 
federal e assessor especial do 
Ministério de Minas e Energia, 
Ricardo Brandão. Ele participou 
de audiência pública promovida 
pela comissão especial que 
discute o projeto do governo de 
desestatização da companhia. 
O encontro discutiu o impacto 
da privatização na conta de luz.

“No agregado, tanto no curto 
prazo, em 2019, quanto em 
médio e longo prazos, quando 
já entram outros elementos que 
nem foram quantifi cados, de 
aumento de efi ciência e redução 
de perdas, o desenho aponta 
para um impacto, na média, mais 
baixo para o consumidor”, disse 
Brandão. No ano passado, a 
Aneel fez uma simulação sobre o 
impacto da venda da Eletrobras 
nas tarifas. A simulação levou 
em conta três cenários de preço 
de energia elétrica, com a desco-
tização das usinas da Eletrobras 
acontecendo nos anos de 2019 a 
2021. Pelos cálculos da agência, 
a conta de luz cai entre -0,56% 
e -1,48% em 2019, e sobe entre 
2,42% e 3,34% em 2021.

Brandão contestou que a des-
cotização vá, necessariamente, 
elevar o preço das tarifas de 
energia. Atualmente 14 usinas 
da Eletrobras têm o preço de 

A venda não busca resolver os problemas do setor elétrico, mas 

capitalizar a empresa.
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Aprovado crédito para cobrir 
dívida deixada por Venezuela
O Congresso Nacional aprovou o projeto que libera crédito suplementar de R$ 1,16 bilhão para o 
Fundo de Garantia à Exportação

o Tesouro brasileiro poderá 
arcar com as dívidas con-
traídas pela Venezuela e por 
Moçambique com o BNDES e 
o Credit Suisse para contra-
tar empreiteiras brasileiras 
no exterior. Os dois países 
estão inadimplentes com as 
instituições financeiras e o 
governo brasileiro tem até o 

próximo dia 8 de maio para 
honrar o pagamento.

Ao apresentar parecer favo-
rável à aprovação do projeto, 
o deputado André Moura 
(PSC-SE), líder do governo no 
Congresso, argumentou que 
a situação de inadimplência 
do fundo poderia gerar o não 
pagamento da União a créditos 

privados e, com isso, afetar a 
dívida soberana. Na mesma 
linha, o deputado Hildo Rocha 
(MDB-MA) afirmou que o 
Brasil não poderia fi car como 
“símbolo” de mau pagador e 
que, se as exportações fossem 
bloqueadas, os trabalhadores 
do setor “não teriam mais seus 
empregos” (ABr).

Eunício reitera que é a favor 
do fi m do foro privilegiado

está longe de ter um resultado, 
já que, até o fi nal da interven-
ção federal no Rio de Janeiro, 
nenhuma proposta que altera 
a Constituição pode avançar. 
Ontem, o STF deve concluiu 
o julgamento que restringe o 
foro especial de autoridades 
acusadas de crimes. 

Sobre a pauta do Senado e 
o projeto do Sistema Único 
de Segurança Pública, o Susp, 
aprovado pela Câmara em abril, 

Eunício disse que o senador 
Antonio Anastasia (PSDB-
-MG) será o relator da matéria 
na Comissão de Constituição 
e Justiça. “Claro que vamos 
apressar [a votação] o máximo 
possível, pela importância 
que tem essa matéria, mas é 
necessário o mínimo de deba-
te, de discussão. Na próxima 
quarta-feira, Anastasia deve 
apresentar seu relatório na 
CCJ”, fi nalizou (ABr).

Tarifa de energia cairá no médio 
prazo com venda da Eletrobras

venda da energia regulado pela 
Aneel - são as chamadas usinas 
cotizadas. O projeto de priva-
tização prevê que elas serão 
descotizadas, passando a vender 
energia a preço de mercado. O 
assessor do ministério afi rmou 
que a tarifa média das usinas 
cotizadas, em 2017, fi cou em R$ 
140 o megawatt-hora (MWh), 
valor que seria apenas um pouco 
inferior ao praticado no mercado. 

O secretário-adjunto de Ener-
gia Elétrica do Ministério de 
Minas e Energia, Ildo Grüdtner, 
defendeu a privatização da es-
tatal. Argumentou que a venda 
não busca resolver os problemas 

do setor elétrico, mas apenas 
capitalizar uma empresa que 
hoje não possui recursos para 
investir. 

“A Eletrobras vai continuar 
brasileira, porém muito mais 
robusta”, defendeu. Também 
convidado, o diretor do Ilumina, 
Roberto Pereira D'Araujo, sus-
tentou que a crise da Eletrobras 
é responsável pelo aumento de 
tarifa de energia elétrica no País. 
Segundo ele, a estatal responde 
por apenas 1/3 da capacidade de 
geração elétrica do País. “Se a 
tarifa é alta, a responsabilidade 
não pode ser da Eletrobras”, 
apontou (Ag.Câmara).

PF cumpriu 45 mandados 
de prisão contra doleiros



Manter-se líder no 

segmento em que atua é 

um dos grandes desafios 

de toda empresa na 

atualidade

Mas, para que isso 
de fato aconteça, 
é preciso buscar a 

resposta para a seguinte 
pergunta: o que fazer para 
estar à frente da concorrên-
cia em um mercado cada vez 
mais complexo e mutável? A 
partir desta provocação, uma 
palavra pode ser o ponto de 
partida para respondê-la: 
compliance. Para quem ainda 
não a ouviu, ela tem origem no 
verbo inglês “to comply”, que 
significa cumprir, executar, 
agir de acordo com legisla-
ções, normas e regulamentos 
vigentes. 

E, embora muitas pessoas 
não saibam, ela faz parte do 
nosso dia a dia mais do que 
se possa imaginar. O Código 
de Defesa do Consumidor, 
as regras que regulamentam 
a Segurança e a Saúde no 
Trabalho, as normas ISO, a 
legislação ambiental nas três 
esferas governamentais (mu-
nicipal, estadual e federal) e 
todos os preceitos emitidos 
por agências e órgãos de 
regulação e fiscalização são 
alguns dos exemplos práticos 
de compliance.

No contexto organizacio-
nal, a expressão se propõe a 
ser uma vantagem competiti-
va justamente por fortalecer 
aspectos preventivos da 
gestão, atuando tanto no dia 
a dia administrativo quanto 
na promoção do que deve 
ser cumprido e respeitado. 
A prática, que tem grande 
destaque no mercado finan-
ceiro, contempla as práticas 
relacionadas à governança 
corporativa e ao gerencia-
mento de riscos. E vem se 
estendendo a diferentes seg-
mentos públicos e privados.

Por estar diretamente li-
gado à gestão dos assuntos 
que envolvem a ética, missão 

e valores, o compliance bus-
ca o cumprimento de leis e 
políticas internas e externas 
e o apoio à implementação 
de novas metodologias. A 
sua adoção visa transformar 
princípios em atitudes, de-
sempenhando um importante 
papel no fortalecimento dos 
processos de negócio.

Ele deve ser definido, 
estudado, conduzido e apri-
morado de tal maneira que 
os riscos e as ameaças sejam 
monitorados, identificados, 
mensurados e suavizados. 
Tudo isso de forma estraté-
gica e atrelado a um controle 
interno eficaz e eficiente. No 
entanto, para que o processo 
de implementação do com-
pliance tenha o êxito dese-
jado, algumas orientações 
devem ser seguidas. 

São elas: conhecer a fundo 
as normas, estar atento ao 
cumprimento dos procedi-
mentos internos e dissemi-
nar a cultura do respeito às 
regras, padrões éticos e de 
conduta moral da instituição; 
fazer o que é correto (em 
termos de comportamento 
institucional), sem a ocor-
rência de nenhum desvio; 
e preservar a imagem da 
empresa perante o mercado 
– isso é primordial para evitar 
impactos negativos à manei-
ra como as pessoas veem e 
percebem o negócio, o que 
pode resultar na perda de 
rendimento dos colaborado-
res e o consequente declínio 
da base de clientes.

Todos, sem exceção, devem 
abraçar o compliance no am-
biente corporativo. Afinal, um 
programa com este objetivo é 
de extrema importância para 
aprimorar os processos inter-
nos, promover a harmonia e 
contribuir para uma gestão 
transparente e responsável, 
que busca não apenas a con-
quista de resultados asserti-
vos, mas, principalmente, a 
sua consolidação perante o 
mercado.

 
(*) - É gerente de Compliance do pag!

A integridade no ambiente 
corporativo impacta no 

mercado
Juliana Ribeiro Soares (*)
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Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001095-32.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 26ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Felipe Albertini Nani Viaro, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) Ana Cândida de Souza Reis, CPF/MF Nº 162.875.268-82, RG Nº 17.843.151-5,
que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de União Social Camiliana,
alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de
R$ 13.724,48, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários Advocatícios de 10 % (art.513,§2º, IV,
do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de março de 2018.              (03 e 04)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0006794-90.2012.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Patricia Roberta Ribeiro Matias, Brasileiro, RG 32.710.979-8, CPF
304.194.528-26 que lhes foi proposta ação Monitória requerida por União Social Camiliana, CNPJ/MF
58.250.689/0001-92, objetivando o recebimento da quantia de R$ 5.341,61, referente contrato de
prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Encontrando-se a ré em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua Citação por Edital para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, paguem o débito atual (isentos de custas e honorários) ou ofereçam Embargos, sob pena
de constituir-se o Título Executivo Judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados e ficando
advertidos de que no silêncio será nomeado Curador Especial. Será o presente edital, publicado na forma
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de março de 2018.             (03 e 04)

Intimação Prazo 30 dias. Processo nº 0025385-14.2018.8.26.0100 A Drª. Vanessa Ribeiro Mateus, Juíza
de Direito da 8ª VC do Foro da Capital- SP, na forma da lei, etc. Faz Saber a Vera Lúcia Maria da Silva,
CPF/MF SOB Nº 100.881.508-01, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte
de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi deferida a sua INTIMAÇÃO
por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 19.015,34, que deverá ser devidamente atualizado
até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e
Honorários Advocatícios de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15
dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.                                                   (03 e 04)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0039427-08.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz
Rossi, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Ionildes Oliveira Xavier Santos, CPF 055.639.858-06, RG
17.611.933-4, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Instituição
Educacional Professor Pasquale Cascino. Encontrando-se em lugar incerto e não sabido foi
determinada a sua Intimação por Edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 21.041.40 que
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após
os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo
oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 27 de março de 2018.                                        (03 e 04)

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 1000626-66.2017.8.26.0176. A Drª. Barbara C.H. Cardoso de
Almeida, Juíza de direito da 2ª VC da Comarca de Embu das Artes/SP. Faz Saber a Valéria
Conceição Santos Merces, RG Nº 29.265.434-0, CPF/MF Nº 285.745.238-10, que lhes foi proposta
ação de Monitória por Instituição Educacional Prof. Pasquale Cascino, objetivando o recebimento da
quantia de R$ 1.314,96, referente contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as
partes. Considerando que a requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do
presente edital Citada para os termos e atos da ação proposta ficando Advertida de que terão o prazo
de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. 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.                                                              (03 e 04)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000987-54.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) MARTHA SAWAYA, Brasileiro, RG 406963472, CPF 353.746.108-99,
Rua Estela dos Santos, 46, Vila Mariana, CEP 04128-040, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma
ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, alegando em síntese que é credora da
importância de R$12.601,27, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmados
entre as partes, que não foi cumprido. Encontrando-se a ré 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. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta
cidade de SP, aos 28 de novembro.                                                                                                (03 e 04)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002596-09.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 18ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Maria Pereira Ravacci, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Valquíria De Mattos Tomie, RG nº 16.401.507-3, CPF nº 060.772.738-13
que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizoulhe ação de Cobrança no valor de
R$ 11.599,03 referente à taxa de conservação do lote 13 e 14, da Quadra AJ, do Loteamento Thermas
de Santa Bárbara II. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os
fatos alegados na inicial. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de janeiro de 2018.                  (03 e 04)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1006757-94.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 10ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Carlos Eduardo Prataviera,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Luciane Machado Doile, RG Nº 30.413.044-8, CPF/MF Nº
278.472.598-77, que lhes foi proposta ação de Monitória por Instituição Educacional Prof. Pasquale
Cascino, objetivando o recebimento da quantia de R$ 12.080,34, referente contrato de prestação de
serviços educacionais firmado entre as partes. Considerando que a requerente, encontra-se em lugar
ignorado, fica a mesma, por meio do presente edital Citada para os termos e atos da ação proposta
ficando Advertida de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer
embargos. 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.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de março de 2018.                                      (03 e 04)

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 1039694-94.2016.8.26.00 02. O Dr. Caio Moscariello Rodrigues,
Juiz de direito da 2ªVC do Foro Regional de Santo Amaro/SP. Faz Saber a Rafael Santana Santiago,
RG Nº 32.106.737-X, CPF Nº 321.708.228-10, que lhes foi proposta ação Monitória requerida por
Instituição Educacional Prof. Pasquale Cascino, objetivando o recebimento da quantia de R$12.357,60,
referente contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Considerando que o
requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do presente edital Citada para os
termos e atos da ação proposta ficando Advertida de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia
reclamada ou oferecer embargos. 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.                                                                                                                (03 e 04)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1105347-74.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 45ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Ferreira da Cruz, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Yoshihiro Tomita, japonês, solteiro, RG W-243.277-I, CPF 030.576.458-60,
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum Empreendimentos
Imobiliários Ltda, objetivando a cobrança no valor de R$ 3.300,62, referente às taxas de conservação e
melhoramentos do lote 28, da Quadra DU, do Loteamento Terras de Santa Cristina VI. 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. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de setembro de 2017.        (03 e 04)

1ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012111-
37.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz Rossi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
MSV COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJ 12.939.373/0001-01, na pessoa de seu representante 
legal, que WELLINGTON EMMANUEL CAETANO e DULCIRENE ALVES BRITO, lhe ajuizou uma 
Ação de Procedimento Comum, objetivando seja a mesma julgada procedente determinando que a 
empresa Ré conclua o serviço contratado, instalando de maneira adequada os móveis da cozinha, no 
prazo de 30 dias, sob pena de multa diária, bem como a condenação da Ré ao pagamento de R$ 
10.500,00 a título de multa pelo descumprimento contratual, e ainda, a condenação da Ré ao 
pagamento de indenização pelos danos morais causados, custas processuais, honorários 
advocatícios e demais cominações legais. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua 
CITAÇÃO por EDITAL, para que no prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, apresente contestação. 
Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

44ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022360-15.2014. 
8.26.0100. A MM.ª Juíza de Direito da 44.ª Vara Cível do Foro Central da Capital - SP, Dra. Anna 
Paula Dias da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ALPHA DISPLAY INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA, CNPJ 67.212.555/0001-78, na pessoa de seu representante legal, que nos autos 
da ação de EXECUÇÃO, requerida por ALBAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS 
PLÁSTICAS, ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E LOCAÇÕES LTDA, procedeu-se a 
penhora dos seguintes bens: A) uma casa e respectivo terreno, situada na R. Clímaco Barbosa, 
396, 12.º Subdistrito - Cambuci, São Paulo - SP, matrícula n.º 128749 no 6.º CRI da Capital; B) uma 
casa e respectivo terreno, situada na R. Clímaco Barbosa, 400, 12.º Subdistrito Cambuci, São Paulo - 
SP, matrícula n.º 129814 no 6.º CRI da Capital, e C) uma casa e respectivo terreno, situada na R. 
Clímaco Barbosa, 392, 12.º Subdistrito - Cambuci, São Paulo - SP, matrícula n.º 128750 no 6.º CRI da 
Capital, dos quais foi nomeado depositário ALPHA DISPLAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 
67.2012.555/0001-78, na pessoa de seu representante legal. O depositário não pode abrir mão dos 
bens depositados sem expressa autorização do Juízo, observadas as consequências do descumprimento 
das obrigações inerentes. 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, apresente impugnação (artigos 513, caput e 
917, § 1º do CPC), na ausência da qual prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 09 de abril de 2018. 

4ª VC – Regional São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1001907-90.2014.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo de Tarsso da Silva Pinto, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) CAMILA COSTA CERNIAUSKAS, Brasileiro, CPF 390.354.538-40, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando a 
cobrança da quantia de R$ 5.669,02 (30/01/2014), decorrente de prestação de serviços educacionais, 
relativo a mensalidades não pagas. Encontrando-se o mesmo em lugar ignorado, foi deferida a sua 
CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, 
a fluir após o prazo de vinte dias contados a partir da publicação deste edital, ofereça embargos 
monitórios ou pague a importância supra, ficando ciente, outrossim, de que neste último caso ficará 
isento de custas e honorários advocatícios e de que na hipótese de não oferecimento de embargos, 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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 05 de março de 2018. 

Armco do Brasil S.A.
CNPJ/MF 71.586.952/0001-87 - NIRE Nº 35.300.136.764

Edital de Convocação - Conselho de Administração Convoca Todos os Acionistas da 
Armco do Brasil S.A. para Realização de Assembléia Geral Extraordinária e Ordinária.

(Lei 6.404 de 15.12.1976, Artigo 131 parágrafo único).
De acordo com os termos do Estatuto da Armco do Brasil S.A., ficam todos os Acionistas, 
convocados para Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária em 12 de maio de 
2018, para deliberar sobre: 1. Assembleia Geral Ordinária: A) Alteração de Endereço da 
Sede da Sociedade. B) Fixar Remuneração da Diretoria para 2018. 2. Assembleia Geral 
Extraordinária: C) Eleição Da Diretoria - 2018-2020. Deverá ser publicado em jornal de grande 
circulação, para que todos os membros tenham pleno conhecimento, na forma da lei. São 
Paulo, 25 de abril de 2018. Roberto Gallo – Conselho de Administração. (03, 04 e 05/05/2018)

WORDING INFO LTDA. - ME, sito à Rua Armandina Braga de Almeida nº 479 - Jardim
Santa Emilia - Guarulhos - SP., torna público que recebeu da SEMA  a Licença Unificada
- LU nº 199/2017 para fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não
especificados anteriormente, através do Processo Administrativo nº 55440/2017 com
prazo de validade de 03 (três) anos até 20/12/2020.

RSBF PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO S.A.
CNPJ nº 61.787.776/0001-98 - NIRE 35300030206

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 14.03.2018
Data, Hora e Local: 14 de março de 2018, às 10:00 horas, na sede social na Rua Líbero Badaró, nº 293 - 23º 
andar - conj. 23D - Centro - São Paulo - SP, com a presença de acionistas representando a totalidade do capital. 
Inicialmente, Sessão Ordinária: Aprovação das contas do exercício findo e permanência do prejuízo apurado 
no exercício na conta de “Lucros ou Prejuízos Acumulados”, e, a seguir, Sessão Extraordinária: Aprovação da 
compensação do prejuízo acumulado até 31.12.2017 com o capital social, que era de R$ 14.289.317,69, passando 
para R$ 8.551.039,83. Tal redução não acarretará cancelamento de ações da Sociedade. Para refletir a redução 
do Capital Social fica alterado o Artigo 5º do Estatuto Social. São Paulo, 14 de março de 2018. Mariana Botelho 
de Souza Barros - Presidente; Eduardo Lobo Fonseca - Secretário. Acionistas: Marcos de Souza Barros; 
Mariana Botelho de Souza Barros. 

Golf Village Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 05.730.704/0001-33

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais - R$, exceto quando de outra forma indicado)
Balanços Patrimoniais 2016 2015

Ativo/Circulante 285 938
Caixa e equivalentes de caixa 42 185
Caixa restrito 15 525
Impostos e contribuições a compensar 197 197
Despesas a apropriar 31 31

Não circulante 317.906 318.168
Contas a receber 271.494 271.494
Imóveis a comercializar 45.682 45.944
Partes relacionadas 730 730

Total do ativo 318.191 319.106

Balanços Patrimoniais 2016 2015
Passivo/Circulante 9.470 8.025
 Fornecedores 294 253
 Debêntures 6.630 5.344
 Impostos e contribuições a recolher 2.546 2.428
Não circulante 16.295 20.811
 Debêntures 4.801 9.317
 Adiantamento de clientes 11.494 11.494
Patrimônio líquido 292.426 290.270
 Capital social 35.572 35.572
 Adiantamento para futuro aumento de capital 11.834 5.612
 Reserva de capital 26.802 26.802
 Reservas de lucros 218.218 222.284
Total do passivo e patrimônio líquido 318.191 319.106

Demonstrações do Resultado 2016 2015
Despesas operacionais: Comerciais (2) (21)
 Gerais e administrativas (1.740) (3.757)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro (1.742) (3.778)
Resultado financeiro (2.324) (2.631)
 Receitas financeiras – 130
 Despesas financeiras (2.324) (2.761)
 Prejuízo líquido do exercício (4.066) (6.409)
 Prejuízo por ação (em R$) (0,15) (0,23)

Demonstrações do Resultado Abrangente 2016 2015
Prejuízo líquido do exercício (4.066) (6.409)
Total do resultado abrangente do exercício (4.066) (6.409)

Demonstrações das Mutações  
do Patrimônio Líquido

Adiantamento 
para futuro 

aumento de capital

Reservas de capital Reservas de lucros Total do 
patrimônio 

líquido
Capital 
social

Ágio na subscrição 
de ações Legal

Retenção 
de lucros

Lucros 
acumulados

Saldos em 1º de janeiro de 2015 35.572 – 26.802 7.114 221.579 – 291.067
Adiantamento para futuro aumento de capital – 5.612 – – – – 5.612
Prejuízo do exercício – – – – – (6.409) (6.409)
Absorção do prejuízo do exercício – – – – (6.409) 6.409 –
Saldos em 31 de dezembro de 2015 35.572 5.612 26.802 7.114 215.170 – 290.270
Adiantamento para futuro aumento de capital – 6.222 – – – – 6.222
Prejuízo do exercício – – – – – (4.066) (4.066)
Absorção do prejuízo do exercício – – – – (4.066) 4.066 –
Saldos em 31 de dezembro de 2016 35.572 11.834 26.802 7.114 211.104 – 292.426

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 2016 2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício (4.066) (6.409)
Ajustes para reconciliar o caixa líquido proveniente das
 atividades operacionais: Juros provisionados 2.323 2.640
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
 Imóveis a comercializar 262 (728)
 Impostos e contribuições a compensar – (77)
 Caixa restrito (bloqueio judicial) 510 (525)
Aumento (redução) nos passivos operacionais: Fornecedores 41 (68)
 Impostos e contribuições a recolher 118 (11)
 Parcelamento de impostos – (534)
 Juros pagos (2.353) (2.560)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (3.165) (8.272)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Pagamento principal de debêntures (3.200) (1.911)
 Adiantamento para futuro aumento de capital 6.222 5.612
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 3.022 3.701
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (143) (4.571)
Saldo de caixa e equivalentes de caixa: No Início do exercício 185 4.756
 No fim do exercício 42 185
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (143) (4.571)

A Diretoria Contador
Carlos Alexandre Capistrano Ribeiro - CRC 1SP228.680/O-7

As Demonstrações financeiras completas, as notas explicativas e o parecer do auditor independente estão à disposição na sede da empresa.

Ativo         31.12.17        31.12.16
Circulante 12.999.411,24 12.909.320,99
Disponibilidades 233.715,10 127.954,99
Estoque 12.583.320,50 12.620.377,67
Contas a Receber 175.960,28 154.234,98
Despesas de Exercício Seguinte 6.415,36 6.753,35
Não Circulante 147.203,31 298.315,43
Realizavel a Longo Prazo-Devedores Diversos 68.074,59 68.074,59
Imobilizado 79.128,72 230.240,84
Total do Ativo 13.146.614,55 13.207.636,42

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras do
exercício findo em 31.12.2017. Para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários ficamos à sua disposição. São Paulo, 28.02.2018.     A Diretoria

Passivo         31.12.17        31.12.16
Circulante 155.625,30 145.141,91
Obrigações Diversas 155.625,30 145.141,91
Não Circulante: Exigível a Longo Prazo 3.885.732,40 3.961.573,45
Contas Correntes Acionistas 3.885.732,40 3.961.573,45
Patrimônio Líquido 9.105.256,85 9.100.921,06
Capital Social Integralizado 8.329.838,00 8.329.838,00
Reservas de Capital 400.321,55 400.321,55
Reservas de Lucros 375.097,30 370.761,51
Total do Passivo 13.146.614,55 13.207.636,42

Syma Participações S.A.
CNPJ nº 02.149.611/0001-21

Relatório da Diretoria

Balanço Patrimonial Encerrado em 31.12.2017

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
        31.12.17        31.12.16

Saldo no Início do Exercício 0,00 0,00
Lucro do Exercício 86.715,87 563.605,35
Destinação do Lucro:
Reserva Legal (4.335,79) (28.180,27)
Dividendos (82.380,08) (535.425,08)
Saldo no Fim do Exercício 0,00 0,00

Demonstração de Resultado        31.12.17        31.12.16
Receitas Operacionais 2.044.492,94 2.236.348,05
Despesas Operacionais (1.708.988,91) (1.406.744,33)
Outras Receitas 8.782,71 2.911,36
Outras Despesas (81.951,87) (49.012,99)
Lucro antes da CSLL e IRPJ 262.334,87 783.502,09
Imposto de Renda (121.984,56) (155.335,85)
Contribuição Social (53.634,44) (64.560,89)
Lucro do Exercício 86.715,87 563.605,35
Nº de Ações do Capital Social 42.541 42.541
Lucro por Ação 2,0384 13,2485

Luíz V. B. Mattos Jr. - Diretor Presidente

Sylvia C. Mattos - Diretora Vice Presidente

Valmir Neri Trento - Contador - CRC/1SP201726/O-9

Notas Explicativas

1) As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Fede-
ral de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 2) O Resultado do Exercício foi apu-
rado segundo o regime de competência. 3) Os estoques de imóveis são
demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O
custo é determinado usando-se o método de média ponderada móvel. 4) O
imobilizado está representado pelo custo de aquisição e a depreciação é
calculada pelo Método Linear. 5) O Capital Social na data do Balanço é
de R$ 8.329.838,00 representado por 42.541 ações sem valor nominal,
sendo 17.781 de ações ordinárias e 24.760 de ações preferenciais.

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
     31.12.17     31.12.16

Atividades Operacionais 266.031,49 613.773,35
Lucro Líquido do Exercício 86.715,87 563.605,35
Despesas/Receitas que não afetam o Caixa:
Depreciação e Amortização 151.112,12 167.326,32
Férias a Pagar 262,32 458,64
Encargos Sociais a Recolher 92,58 161,91
Lucro Líquido Ajustado 238.182,89 731.552,22
Acréscimo (Decréscimo) nos Ativos/Passivos
  Operacionais 27.848,60 (117.778,87)
Estoques 37.057,17 (129,08)
Contas a Receber (19.675,05) (17.503,48)
Despesas Pagas Antecipadamente 337,99 423,84
Contas a Pagar 12.785,77 (97.614,97)
Salários e Encargos Sociais 60,24 227,51
Imposto de Renda e Contribuição Social (3.027,49) (1.682,94)
Impostos e Contribuições 309,97 (1.499,75)
Atividades de Investimento (2.050,25) (1.199,43)
Dividendos Recebidos (2.050,25) (1.199,43)
Atividades de Financiamento (158.221,13) (682.012,30)
Empréstimos de Sócios (75.841,05) (146.587,22)
Dividendos Pagos (82.380,08) (535.425,08)
Aumento (Redução) no Caixa/Equivalente
  de Caixa 105.760,11 (69.438,38)

Demonstração da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa
Caixa e Equivalente de Caixa no
  Início/Exercício 127.954,99 197.393,37
Caixa e Equivalente de Caixa no
  Fim/Exercício 233.715,10 127.954,99
Aumento(Redução)/Caixa/Equivalente de Caixa 105.760,11 (69.438,38)

 Procomp Indústria Eletrônica Ltda.
 CNPJ: 54.083.035/0001-60

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31/12/2017 (Em milhares de reais)

Ativo         2017
Circulante  407.120
Caixa e equivalentes de caixa  76.528
Contas a receber de clientes  121.461
Estoques  144.074
Outros Créditos  65.057
Não circulante  270.298
Impostos diferidos  65.823
Outros créditos  38.643
Investimentos  120.880
Imobilizado e Intangivel  44.951
Total do Ativo  677.418

Passivo        2017
Circulante  158.758
Fornecedores  109.803
Impostos e contribuições a recolher  8.501
Outros Passivos  40.454
Não circulante  263.408
Provisões diversas  20.469
Mútuo a pagar  242.939
Patrimônio líquido  255.252
Capital social  215.371
Lucros acumulados  39.880
Total do Passivo  422.166
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  677.418

Balanço Patrimonial Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 - (Em milhares de reais) Demonstração de resultados  (Em milhares de reais)         2017
Receita operacional líquida  434.666
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados  (369.592)
Lucro bruto  65.074
Despesas de Vendas  (26.523)
Despesas Administrativas  (72.685)
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras
  líquidas e impostos  (34.135)
Receitas (despesas) financeiras       (5.052)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social  (39.187)
Imposto de renda e contribuição social diferido  13.578
Resultado do exercício  (25.609)

Luiz Alexandre de Medeiros Araujo - Diretor Financeiro
Hamilton Akira Kasaishi  - Contador - CT CRC - 1SP-262983/O-2

Procomp Indústria Eletrônica Ltda. - CNPJ/MF nº 54.083.035/0001-60 - NIRE 35.203.036.823
Ata de Reunião das Sócias Realizada em 1 de abril de 2018

Data/Hora/Local: 01/04/2018, às 15hs, sede social, Avenida Kenkiti Simomoto, 767, Jaguaré, SP/SP. Presença: Tota-
lidade. Convocação: Dispensada. Mesa: Presidida e Secretariada por Elias Rogério da Silva. Deliberações Apro-
vadas por Unanimidade: (a) “Protocolo e Justificação de Incorporação da Gas Informática Ltda. pela Procomp
Indústria Eletrônica Ltda.”, firmado pelos administradores das sociedades envolvidas em 29/03/2018, que é o Docu-
mento I da presente ata, e que será arquivado na sede da sociedade; (b) Ratificar a contratação, anteriormente feita
pelos administradores da sociedade, dos seguintes peritos para avaliar o acervo líquido da Gas Informática Ltda.: (i)
Deolindo Yamamoto, RG 2.565.487 SSP/SP, CPF/MF 201.022.758-15, CRC 84.885; (ii) Paulo Roberto Francisco, RG
8.184.613 SSP/SP, CPF/MF 923.796.728-49, CRC 116.497; e (iii) Eliana Santa Rosa Silva, RG 18.892.582-SSP/SP,
CPF/MF 118.591.278-94, CRC/SP 1SP216039/O-5; (c) Aprovar o Laudo de Avaliação do Acervo Líquido da Gas
Informática Ltda., preparado pelos peritos acima mencionados, Laudo esse que é o Documento II da presente ata,
e que será arquivado na sede da sociedade, o qual indica ser o valor do acervo líquido da Gas Informática Ltda., em
28/02/2018, de R$ 56.974.243,00; (d) Consignar que o acervo da incorporada é recebido por esta sociedade pelo
citado valor, que foi aceito pela sociedade, na qualidade de sócia da Gas Informática Ltda., conforme deliberações
tomadas na Reunião de Sócias realizada nesta data; (e) Concretizar, dessa forma, a incorporação da Gas Informática
Ltda. pela sociedade, segundo os termos e condições previstos no Documento I acima aprovado; (f) Consignar que,
em decorrência da incorporação acima mencionada, o atual estabelecimento sede da Gas Informática Ltda., localizado
em Brasília/DF, SEPS EQ 702/902, S/N, conjunto B, bloco A, 3º andar (parte A) do Edifício General Alencastro, Asa Sul,
CEP 70390-025, CNPJ/MF 37.129.194/0001-30 e registrado na JCDF/NIRE 53.2.0060017-0, será absorvido pela
sociedade, e passará a ser operado pelo estabelecimento filial da sociedade, previamente aberto para este propósito,
localizado em Brasília/DF, SEPS EQ 702/902, S/N, conjunto B, bloco A, 3º andar do Edifício General Alencastro, Asa Sul,
CEP 70390-025, CNPJ/MF 54.083.035/0055-53  e registrado na JCDF/NIRE 5390037840-2; e o estabelecimento filial
da Gas Informática Ltda., localizado em Indaiatuba/SP, Avenida Visconde de Indaiatuba, 1277, Vila Vitória, CEP 13338-
010, CNPJ/MF 37.129.194/0003-00 e registrado na JUCESP/NIRE 35.904.970.204, será absorvido pela sociedade, e
passará a ser operado pelo estabelecimento filial da sociedade, previamente aberto para este propósito, localizado na
Avenida Visconde de Indaiatuba, 1277, Vila Vitória I, CEP 13338-010, CNPJ/MF 54.083.035/0054-72 e registrado na
JUCESP/NIRE 35.905.353.021; (g) Aprovar o texto do “Instrumento Particular de 118ª Alteração do Contrato Social da
Procomp Indústria Eletrônica Ltda., para determinar o Início das Operações de Estabelecimentos Filiais da Sociedade;
e de Consolidação do Contrato Social”, que, assinado pelas sócias e datado de hoje, será arquivado na JUCESP, em
ato separado, concomitantemente com a presente; (h) Consignar que os direitos de propriedade intelectual, a relação
de linhas telefônicas e os empregados, que se encontram relacionados e identificados no Documentos III, Documento
IV e Documento V da presente ata, e que serão arquivados na sede da sociedade, passam a pertencer à sociedade,
em decorrência da incorporação; (i) Autorizar os Administradores e/ou procuradores da sociedade a procederem a
todos os atos complementares à incorporação, inclusive os registros, arquivamentos e averbações necessários à
completa regularização da operação; e (j) Declarar extinta a Gas Informática Ltda., tendo sido observadas todas
as formalidades legais para tanto. Os termos desta ata foram aprovados pelas sócias presentes, que a subscrevem.
SP, 01/04/2018. (aa) Elias Rogério da Silva-Presidente e Secretário. p. Diebold Brasil Serviços de Tecnologia
e Participações Ltda. -Elias Rogério da Silva e Paulo de Jesus Andrade Monteiro; p.p.Diebold Nixdorf, Incorporated
-Elias Rogério da Silva. JUCESP nº 166.686/18-9 em 09.04.2018. Flávia R.Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Além do cálcio que contribui 
para a saúde dos ossos, 
os lácteos possuem uma 

grande quantidade de nutrientes, 
proteínas de alto valor biológico, 
peptídeos bioativos, essenciais 
para o bom funcionamento do 
organismo", explica Ana Paula 
Del'Arco, nutricionista e consul-
tora da Viva Lácteos - Associação 
Brasileira de Laticínios.

Estima-se que 20% da popu-

Estudo revela que a osteoporose 
vai crescer 32% até 2050

Segundo um estudo divulgado pela Fundação Internacional de Osteoporose (IOF em inglês), a 
longevidade acentuou o aumento de incidência de fraturas nos idosos estimando que o número de 
brasileiros com osteoporose deve crescer 32% até 2050, outro importante destaque é que a ingestão 
de cálcio está abaixo do recomendado

lação mundial tenha mais de 60 
anos em 2050, de acordo com o 
IBGE. No Brasil, a expectativa 
média de vida é de 74,6 anos, mas 
a tendência é que se viva mais nas 
próximas três décadas. Com essa 
perspectiva, é importante ter uma 
alimentação adequada para poder 
aproveitar a terceira idade com 
saúde, evitando assim doenças 
como a osteoporose e o diabetes. 
Os lácteos são fundamentais para 

isso e a nutricionista mostra como 
eles contribuem para o bem-estar 
dos mais velhos. 

Os lácteos se destacam pelo alto 
teor de proteínas, que contêm 
todos os aminoácidos indispen-
sáveis para o corpo, ajudando na 
prevenção da sarcopenia (que é 
a diminuição da massa muscu-
lar e força física com o avanço 
da idade), e por ser fonte de 
cálcio, fósforo e magnésio, que 

contribuem para a manutenção 
da saúde óssea, ajudando na 
prevenção da osteoporose. O 
iogurte é ainda uma ótima fonte 
de probióticos que podem au-
mentar a sensibilidade à insulina 
e reduzir inflamações, ajudando 
na prevenção ao diabetes. 

Os produtos lácteos fermen-
tados também têm papel impor-
tante neste processo, já que estão 
relacionados com a microbiota 
intestinal, envolvida no contexto 
da síndrome metabólica e do 
diabetes. No caso das mulheres, 
o cuidado deve ser redobrado, já 
que a perda de massa óssea pode 
chegar a até 5% por ano durante 
a menopausa. Isso ocorre devido 
à redução do hormônio estrogênio 
e a consequência dessa perda ao 
fim de cinco anos é a osteoporose 
pós-menopausa. 

O leite é a principal fonte ali-
mentar de cálcio na nossa dieta e 
seus benefícios na saúde óssea e 
na prevenção da osteoporose há 
muito foram comprovados. Além 
disso, é possível adicionar ao leite, 
outros alimentos como frutas 
batidas, aveia e outros cereais 
para aumentar a densidade ener-
gética e nutricional e melhorar a 
consistência, para aqueles que 
têm disfagia.

"Na terceira idade, os lácteos 
são muito importantes na alimen-
tação, tanto do ponto de vista 
nutricional, como pelo fato de dis-
pensarem a mastigação, ajudando 
aqueles que têm problemas de 
dentição. Para quem tem disfagia, 
que é a dificuldade de engolir, a 
consistência pastosa do iogurte e 
do leite, quando batido com frutas 
e aveia, por exemplo, é excelente", 
afirma a nutricionista. 

Fonte: Associação Brasileira de 
Laticínios.
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Manter-se líder no 

segmento em que atua é 

um dos grandes desafios 

de toda empresa na 

atualidade

Mas, para que isso 
de fato aconteça, 
é preciso buscar a 

resposta para a seguinte 
pergunta: o que fazer para 
estar à frente da concorrên-
cia em um mercado cada vez 
mais complexo e mutável? A 
partir desta provocação, uma 
palavra pode ser o ponto de 
partida para respondê-la: 
compliance. Para quem ainda 
não a ouviu, ela tem origem no 
verbo inglês “to comply”, que 
significa cumprir, executar, 
agir de acordo com legisla-
ções, normas e regulamentos 
vigentes. 

E, embora muitas pessoas 
não saibam, ela faz parte do 
nosso dia a dia mais do que 
se possa imaginar. O Código 
de Defesa do Consumidor, 
as regras que regulamentam 
a Segurança e a Saúde no 
Trabalho, as normas ISO, a 
legislação ambiental nas três 
esferas governamentais (mu-
nicipal, estadual e federal) e 
todos os preceitos emitidos 
por agências e órgãos de 
regulação e fiscalização são 
alguns dos exemplos práticos 
de compliance.

No contexto organizacio-
nal, a expressão se propõe a 
ser uma vantagem competiti-
va justamente por fortalecer 
aspectos preventivos da 
gestão, atuando tanto no dia 
a dia administrativo quanto 
na promoção do que deve 
ser cumprido e respeitado. 
A prática, que tem grande 
destaque no mercado finan-
ceiro, contempla as práticas 
relacionadas à governança 
corporativa e ao gerencia-
mento de riscos. E vem se 
estendendo a diferentes seg-
mentos públicos e privados.

Por estar diretamente li-
gado à gestão dos assuntos 
que envolvem a ética, missão 

e valores, o compliance bus-
ca o cumprimento de leis e 
políticas internas e externas 
e o apoio à implementação 
de novas metodologias. A 
sua adoção visa transformar 
princípios em atitudes, de-
sempenhando um importante 
papel no fortalecimento dos 
processos de negócio.

Ele deve ser definido, 
estudado, conduzido e apri-
morado de tal maneira que 
os riscos e as ameaças sejam 
monitorados, identificados, 
mensurados e suavizados. 
Tudo isso de forma estraté-
gica e atrelado a um controle 
interno eficaz e eficiente. No 
entanto, para que o processo 
de implementação do com-
pliance tenha o êxito dese-
jado, algumas orientações 
devem ser seguidas. 

São elas: conhecer a fundo 
as normas, estar atento ao 
cumprimento dos procedi-
mentos internos e dissemi-
nar a cultura do respeito às 
regras, padrões éticos e de 
conduta moral da instituição; 
fazer o que é correto (em 
termos de comportamento 
institucional), sem a ocor-
rência de nenhum desvio; 
e preservar a imagem da 
empresa perante o mercado 
– isso é primordial para evitar 
impactos negativos à manei-
ra como as pessoas veem e 
percebem o negócio, o que 
pode resultar na perda de 
rendimento dos colaborado-
res e o consequente declínio 
da base de clientes.

Todos, sem exceção, devem 
abraçar o compliance no am-
biente corporativo. Afinal, um 
programa com este objetivo é 
de extrema importância para 
aprimorar os processos inter-
nos, promover a harmonia e 
contribuir para uma gestão 
transparente e responsável, 
que busca não apenas a con-
quista de resultados asserti-
vos, mas, principalmente, a 
sua consolidação perante o 
mercado.

 
(*) - É gerente de Compliance do pag!

A integridade no ambiente 
corporativo impacta no 

mercado
Juliana Ribeiro Soares (*)
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Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001095-32.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 26ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Felipe Albertini Nani Viaro, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) Ana Cândida de Souza Reis, CPF/MF Nº 162.875.268-82, RG Nº 17.843.151-5,
que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de União Social Camiliana,
alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de
R$ 13.724,48, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários Advocatícios de 10 % (art.513,§2º, IV,
do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de março de 2018.              (03 e 04)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0006794-90.2012.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Patricia Roberta Ribeiro Matias, Brasileiro, RG 32.710.979-8, CPF
304.194.528-26 que lhes foi proposta ação Monitória requerida por União Social Camiliana, CNPJ/MF
58.250.689/0001-92, objetivando o recebimento da quantia de R$ 5.341,61, referente contrato de
prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Encontrando-se a ré em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua Citação por Edital para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, paguem o débito atual (isentos de custas e honorários) ou ofereçam Embargos, sob pena
de constituir-se o Título Executivo Judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados e ficando
advertidos de que no silêncio será nomeado Curador Especial. Será o presente edital, publicado na forma
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de março de 2018.             (03 e 04)

Intimação Prazo 30 dias. Processo nº 0025385-14.2018.8.26.0100 A Drª. Vanessa Ribeiro Mateus, Juíza
de Direito da 8ª VC do Foro da Capital- SP, na forma da lei, etc. Faz Saber a Vera Lúcia Maria da Silva,
CPF/MF SOB Nº 100.881.508-01, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte
de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi deferida a sua INTIMAÇÃO
por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 19.015,34, que deverá ser devidamente atualizado
até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e
Honorários Advocatícios de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15
dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.                                                   (03 e 04)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0039427-08.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz
Rossi, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Ionildes Oliveira Xavier Santos, CPF 055.639.858-06, RG
17.611.933-4, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Instituição
Educacional Professor Pasquale Cascino. Encontrando-se em lugar incerto e não sabido foi
determinada a sua Intimação por Edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 21.041.40 que
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após
os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo
oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 27 de março de 2018.                                        (03 e 04)

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 1000626-66.2017.8.26.0176. A Drª. Barbara C.H. Cardoso de
Almeida, Juíza de direito da 2ª VC da Comarca de Embu das Artes/SP. Faz Saber a Valéria
Conceição Santos Merces, RG Nº 29.265.434-0, CPF/MF Nº 285.745.238-10, que lhes foi proposta
ação de Monitória por Instituição Educacional Prof. Pasquale Cascino, objetivando o recebimento da
quantia de R$ 1.314,96, referente contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as
partes. Considerando que a requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do
presente edital Citada para os termos e atos da ação proposta ficando Advertida de que terão o prazo
de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. 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.                                                              (03 e 04)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000987-54.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) MARTHA SAWAYA, Brasileiro, RG 406963472, CPF 353.746.108-99,
Rua Estela dos Santos, 46, Vila Mariana, CEP 04128-040, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma
ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, alegando em síntese que é credora da
importância de R$12.601,27, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmados
entre as partes, que não foi cumprido. Encontrando-se a ré 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. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta
cidade de SP, aos 28 de novembro.                                                                                                (03 e 04)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002596-09.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 18ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Maria Pereira Ravacci, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Valquíria De Mattos Tomie, RG nº 16.401.507-3, CPF nº 060.772.738-13
que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizoulhe ação de Cobrança no valor de
R$ 11.599,03 referente à taxa de conservação do lote 13 e 14, da Quadra AJ, do Loteamento Thermas
de Santa Bárbara II. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os
fatos alegados na inicial. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de janeiro de 2018.                  (03 e 04)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1006757-94.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 10ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Carlos Eduardo Prataviera,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Luciane Machado Doile, RG Nº 30.413.044-8, CPF/MF Nº
278.472.598-77, que lhes foi proposta ação de Monitória por Instituição Educacional Prof. Pasquale
Cascino, objetivando o recebimento da quantia de R$ 12.080,34, referente contrato de prestação de
serviços educacionais firmado entre as partes. Considerando que a requerente, encontra-se em lugar
ignorado, fica a mesma, por meio do presente edital Citada para os termos e atos da ação proposta
ficando Advertida de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer
embargos. 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.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de março de 2018.                                      (03 e 04)

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 1039694-94.2016.8.26.00 02. O Dr. Caio Moscariello Rodrigues,
Juiz de direito da 2ªVC do Foro Regional de Santo Amaro/SP. Faz Saber a Rafael Santana Santiago,
RG Nº 32.106.737-X, CPF Nº 321.708.228-10, que lhes foi proposta ação Monitória requerida por
Instituição Educacional Prof. Pasquale Cascino, objetivando o recebimento da quantia de R$12.357,60,
referente contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Considerando que o
requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do presente edital Citada para os
termos e atos da ação proposta ficando Advertida de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia
reclamada ou oferecer embargos. 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.                                                                                                                (03 e 04)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1105347-74.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 45ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Ferreira da Cruz, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Yoshihiro Tomita, japonês, solteiro, RG W-243.277-I, CPF 030.576.458-60,
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum Empreendimentos
Imobiliários Ltda, objetivando a cobrança no valor de R$ 3.300,62, referente às taxas de conservação e
melhoramentos do lote 28, da Quadra DU, do Loteamento Terras de Santa Cristina VI. 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. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de setembro de 2017.        (03 e 04)

1ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012111-
37.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz Rossi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
MSV COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJ 12.939.373/0001-01, na pessoa de seu representante 
legal, que WELLINGTON EMMANUEL CAETANO e DULCIRENE ALVES BRITO, lhe ajuizou uma 
Ação de Procedimento Comum, objetivando seja a mesma julgada procedente determinando que a 
empresa Ré conclua o serviço contratado, instalando de maneira adequada os móveis da cozinha, no 
prazo de 30 dias, sob pena de multa diária, bem como a condenação da Ré ao pagamento de R$ 
10.500,00 a título de multa pelo descumprimento contratual, e ainda, a condenação da Ré ao 
pagamento de indenização pelos danos morais causados, custas processuais, honorários 
advocatícios e demais cominações legais. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua 
CITAÇÃO por EDITAL, para que no prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, apresente contestação. 
Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

44ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022360-15.2014. 
8.26.0100. A MM.ª Juíza de Direito da 44.ª Vara Cível do Foro Central da Capital - SP, Dra. Anna 
Paula Dias da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ALPHA DISPLAY INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA, CNPJ 67.212.555/0001-78, na pessoa de seu representante legal, que nos autos 
da ação de EXECUÇÃO, requerida por ALBAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS 
PLÁSTICAS, ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E LOCAÇÕES LTDA, procedeu-se a 
penhora dos seguintes bens: A) uma casa e respectivo terreno, situada na R. Clímaco Barbosa, 
396, 12.º Subdistrito - Cambuci, São Paulo - SP, matrícula n.º 128749 no 6.º CRI da Capital; B) uma 
casa e respectivo terreno, situada na R. Clímaco Barbosa, 400, 12.º Subdistrito Cambuci, São Paulo - 
SP, matrícula n.º 129814 no 6.º CRI da Capital, e C) uma casa e respectivo terreno, situada na R. 
Clímaco Barbosa, 392, 12.º Subdistrito - Cambuci, São Paulo - SP, matrícula n.º 128750 no 6.º CRI da 
Capital, dos quais foi nomeado depositário ALPHA DISPLAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 
67.2012.555/0001-78, na pessoa de seu representante legal. O depositário não pode abrir mão dos 
bens depositados sem expressa autorização do Juízo, observadas as consequências do descumprimento 
das obrigações inerentes. 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, apresente impugnação (artigos 513, caput e 
917, § 1º do CPC), na ausência da qual prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 09 de abril de 2018. 

4ª VC – Regional São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1001907-90.2014.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo de Tarsso da Silva Pinto, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) CAMILA COSTA CERNIAUSKAS, Brasileiro, CPF 390.354.538-40, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando a 
cobrança da quantia de R$ 5.669,02 (30/01/2014), decorrente de prestação de serviços educacionais, 
relativo a mensalidades não pagas. Encontrando-se o mesmo em lugar ignorado, foi deferida a sua 
CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, 
a fluir após o prazo de vinte dias contados a partir da publicação deste edital, ofereça embargos 
monitórios ou pague a importância supra, ficando ciente, outrossim, de que neste último caso ficará 
isento de custas e honorários advocatícios e de que na hipótese de não oferecimento de embargos, 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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 05 de março de 2018. 

Armco do Brasil S.A.
CNPJ/MF 71.586.952/0001-87 - NIRE Nº 35.300.136.764

Edital de Convocação - Conselho de Administração Convoca Todos os Acionistas da 
Armco do Brasil S.A. para Realização de Assembléia Geral Extraordinária e Ordinária.

(Lei 6.404 de 15.12.1976, Artigo 131 parágrafo único).
De acordo com os termos do Estatuto da Armco do Brasil S.A., ficam todos os Acionistas, 
convocados para Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária em 12 de maio de 
2018, para deliberar sobre: 1. Assembleia Geral Ordinária: A) Alteração de Endereço da 
Sede da Sociedade. B) Fixar Remuneração da Diretoria para 2018. 2. Assembleia Geral 
Extraordinária: C) Eleição Da Diretoria - 2018-2020. Deverá ser publicado em jornal de grande 
circulação, para que todos os membros tenham pleno conhecimento, na forma da lei. São 
Paulo, 25 de abril de 2018. Roberto Gallo – Conselho de Administração. (03, 04 e 05/05/2018)

WORDING INFO LTDA. - ME, sito à Rua Armandina Braga de Almeida nº 479 - Jardim
Santa Emilia - Guarulhos - SP., torna público que recebeu da SEMA  a Licença Unificada
- LU nº 199/2017 para fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não
especificados anteriormente, através do Processo Administrativo nº 55440/2017 com
prazo de validade de 03 (três) anos até 20/12/2020.

RSBF PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO S.A.
CNPJ nº 61.787.776/0001-98 - NIRE 35300030206

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 14.03.2018
Data, Hora e Local: 14 de março de 2018, às 10:00 horas, na sede social na Rua Líbero Badaró, nº 293 - 23º 
andar - conj. 23D - Centro - São Paulo - SP, com a presença de acionistas representando a totalidade do capital. 
Inicialmente, Sessão Ordinária: Aprovação das contas do exercício findo e permanência do prejuízo apurado 
no exercício na conta de “Lucros ou Prejuízos Acumulados”, e, a seguir, Sessão Extraordinária: Aprovação da 
compensação do prejuízo acumulado até 31.12.2017 com o capital social, que era de R$ 14.289.317,69, passando 
para R$ 8.551.039,83. Tal redução não acarretará cancelamento de ações da Sociedade. Para refletir a redução 
do Capital Social fica alterado o Artigo 5º do Estatuto Social. São Paulo, 14 de março de 2018. Mariana Botelho 
de Souza Barros - Presidente; Eduardo Lobo Fonseca - Secretário. Acionistas: Marcos de Souza Barros; 
Mariana Botelho de Souza Barros. 

Golf Village Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 05.730.704/0001-33

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais - R$, exceto quando de outra forma indicado)
Balanços Patrimoniais 2016 2015

Ativo/Circulante 285 938
Caixa e equivalentes de caixa 42 185
Caixa restrito 15 525
Impostos e contribuições a compensar 197 197
Despesas a apropriar 31 31

Não circulante 317.906 318.168
Contas a receber 271.494 271.494
Imóveis a comercializar 45.682 45.944
Partes relacionadas 730 730

Total do ativo 318.191 319.106

Balanços Patrimoniais 2016 2015
Passivo/Circulante 9.470 8.025
 Fornecedores 294 253
 Debêntures 6.630 5.344
 Impostos e contribuições a recolher 2.546 2.428
Não circulante 16.295 20.811
 Debêntures 4.801 9.317
 Adiantamento de clientes 11.494 11.494
Patrimônio líquido 292.426 290.270
 Capital social 35.572 35.572
 Adiantamento para futuro aumento de capital 11.834 5.612
 Reserva de capital 26.802 26.802
 Reservas de lucros 218.218 222.284
Total do passivo e patrimônio líquido 318.191 319.106

Demonstrações do Resultado 2016 2015
Despesas operacionais: Comerciais (2) (21)
 Gerais e administrativas (1.740) (3.757)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro (1.742) (3.778)
Resultado financeiro (2.324) (2.631)
 Receitas financeiras – 130
 Despesas financeiras (2.324) (2.761)
 Prejuízo líquido do exercício (4.066) (6.409)
 Prejuízo por ação (em R$) (0,15) (0,23)

Demonstrações do Resultado Abrangente 2016 2015
Prejuízo líquido do exercício (4.066) (6.409)
Total do resultado abrangente do exercício (4.066) (6.409)

Demonstrações das Mutações  
do Patrimônio Líquido

Adiantamento 
para futuro 

aumento de capital

Reservas de capital Reservas de lucros Total do 
patrimônio 

líquido
Capital 
social

Ágio na subscrição 
de ações Legal

Retenção 
de lucros

Lucros 
acumulados

Saldos em 1º de janeiro de 2015 35.572 – 26.802 7.114 221.579 – 291.067
Adiantamento para futuro aumento de capital – 5.612 – – – – 5.612
Prejuízo do exercício – – – – – (6.409) (6.409)
Absorção do prejuízo do exercício – – – – (6.409) 6.409 –
Saldos em 31 de dezembro de 2015 35.572 5.612 26.802 7.114 215.170 – 290.270
Adiantamento para futuro aumento de capital – 6.222 – – – – 6.222
Prejuízo do exercício – – – – – (4.066) (4.066)
Absorção do prejuízo do exercício – – – – (4.066) 4.066 –
Saldos em 31 de dezembro de 2016 35.572 11.834 26.802 7.114 211.104 – 292.426

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 2016 2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício (4.066) (6.409)
Ajustes para reconciliar o caixa líquido proveniente das
 atividades operacionais: Juros provisionados 2.323 2.640
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
 Imóveis a comercializar 262 (728)
 Impostos e contribuições a compensar – (77)
 Caixa restrito (bloqueio judicial) 510 (525)
Aumento (redução) nos passivos operacionais: Fornecedores 41 (68)
 Impostos e contribuições a recolher 118 (11)
 Parcelamento de impostos – (534)
 Juros pagos (2.353) (2.560)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (3.165) (8.272)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Pagamento principal de debêntures (3.200) (1.911)
 Adiantamento para futuro aumento de capital 6.222 5.612
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 3.022 3.701
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (143) (4.571)
Saldo de caixa e equivalentes de caixa: No Início do exercício 185 4.756
 No fim do exercício 42 185
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (143) (4.571)

A Diretoria Contador
Carlos Alexandre Capistrano Ribeiro - CRC 1SP228.680/O-7

As Demonstrações financeiras completas, as notas explicativas e o parecer do auditor independente estão à disposição na sede da empresa.

Ativo         31.12.17        31.12.16
Circulante 12.999.411,24 12.909.320,99
Disponibilidades 233.715,10 127.954,99
Estoque 12.583.320,50 12.620.377,67
Contas a Receber 175.960,28 154.234,98
Despesas de Exercício Seguinte 6.415,36 6.753,35
Não Circulante 147.203,31 298.315,43
Realizavel a Longo Prazo-Devedores Diversos 68.074,59 68.074,59
Imobilizado 79.128,72 230.240,84
Total do Ativo 13.146.614,55 13.207.636,42

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras do
exercício findo em 31.12.2017. Para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários ficamos à sua disposição. São Paulo, 28.02.2018.     A Diretoria

Passivo         31.12.17        31.12.16
Circulante 155.625,30 145.141,91
Obrigações Diversas 155.625,30 145.141,91
Não Circulante: Exigível a Longo Prazo 3.885.732,40 3.961.573,45
Contas Correntes Acionistas 3.885.732,40 3.961.573,45
Patrimônio Líquido 9.105.256,85 9.100.921,06
Capital Social Integralizado 8.329.838,00 8.329.838,00
Reservas de Capital 400.321,55 400.321,55
Reservas de Lucros 375.097,30 370.761,51
Total do Passivo 13.146.614,55 13.207.636,42

Syma Participações S.A.
CNPJ nº 02.149.611/0001-21

Relatório da Diretoria

Balanço Patrimonial Encerrado em 31.12.2017

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
        31.12.17        31.12.16

Saldo no Início do Exercício 0,00 0,00
Lucro do Exercício 86.715,87 563.605,35
Destinação do Lucro:
Reserva Legal (4.335,79) (28.180,27)
Dividendos (82.380,08) (535.425,08)
Saldo no Fim do Exercício 0,00 0,00

Demonstração de Resultado        31.12.17        31.12.16
Receitas Operacionais 2.044.492,94 2.236.348,05
Despesas Operacionais (1.708.988,91) (1.406.744,33)
Outras Receitas 8.782,71 2.911,36
Outras Despesas (81.951,87) (49.012,99)
Lucro antes da CSLL e IRPJ 262.334,87 783.502,09
Imposto de Renda (121.984,56) (155.335,85)
Contribuição Social (53.634,44) (64.560,89)
Lucro do Exercício 86.715,87 563.605,35
Nº de Ações do Capital Social 42.541 42.541
Lucro por Ação 2,0384 13,2485

Luíz V. B. Mattos Jr. - Diretor Presidente

Sylvia C. Mattos - Diretora Vice Presidente

Valmir Neri Trento - Contador - CRC/1SP201726/O-9

Notas Explicativas

1) As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Fede-
ral de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 2) O Resultado do Exercício foi apu-
rado segundo o regime de competência. 3) Os estoques de imóveis são
demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O
custo é determinado usando-se o método de média ponderada móvel. 4) O
imobilizado está representado pelo custo de aquisição e a depreciação é
calculada pelo Método Linear. 5) O Capital Social na data do Balanço é
de R$ 8.329.838,00 representado por 42.541 ações sem valor nominal,
sendo 17.781 de ações ordinárias e 24.760 de ações preferenciais.

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
     31.12.17     31.12.16

Atividades Operacionais 266.031,49 613.773,35
Lucro Líquido do Exercício 86.715,87 563.605,35
Despesas/Receitas que não afetam o Caixa:
Depreciação e Amortização 151.112,12 167.326,32
Férias a Pagar 262,32 458,64
Encargos Sociais a Recolher 92,58 161,91
Lucro Líquido Ajustado 238.182,89 731.552,22
Acréscimo (Decréscimo) nos Ativos/Passivos
  Operacionais 27.848,60 (117.778,87)
Estoques 37.057,17 (129,08)
Contas a Receber (19.675,05) (17.503,48)
Despesas Pagas Antecipadamente 337,99 423,84
Contas a Pagar 12.785,77 (97.614,97)
Salários e Encargos Sociais 60,24 227,51
Imposto de Renda e Contribuição Social (3.027,49) (1.682,94)
Impostos e Contribuições 309,97 (1.499,75)
Atividades de Investimento (2.050,25) (1.199,43)
Dividendos Recebidos (2.050,25) (1.199,43)
Atividades de Financiamento (158.221,13) (682.012,30)
Empréstimos de Sócios (75.841,05) (146.587,22)
Dividendos Pagos (82.380,08) (535.425,08)
Aumento (Redução) no Caixa/Equivalente
  de Caixa 105.760,11 (69.438,38)

Demonstração da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa
Caixa e Equivalente de Caixa no
  Início/Exercício 127.954,99 197.393,37
Caixa e Equivalente de Caixa no
  Fim/Exercício 233.715,10 127.954,99
Aumento(Redução)/Caixa/Equivalente de Caixa 105.760,11 (69.438,38)

 Procomp Indústria Eletrônica Ltda.
 CNPJ: 54.083.035/0001-60

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31/12/2017 (Em milhares de reais)

Ativo         2017
Circulante  407.120
Caixa e equivalentes de caixa  76.528
Contas a receber de clientes  121.461
Estoques  144.074
Outros Créditos  65.057
Não circulante  270.298
Impostos diferidos  65.823
Outros créditos  38.643
Investimentos  120.880
Imobilizado e Intangivel  44.951
Total do Ativo  677.418

Passivo        2017
Circulante  158.758
Fornecedores  109.803
Impostos e contribuições a recolher  8.501
Outros Passivos  40.454
Não circulante  263.408
Provisões diversas  20.469
Mútuo a pagar  242.939
Patrimônio líquido  255.252
Capital social  215.371
Lucros acumulados  39.880
Total do Passivo  422.166
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  677.418

Balanço Patrimonial Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 - (Em milhares de reais) Demonstração de resultados  (Em milhares de reais)         2017
Receita operacional líquida  434.666
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados  (369.592)
Lucro bruto  65.074
Despesas de Vendas  (26.523)
Despesas Administrativas  (72.685)
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras
  líquidas e impostos  (34.135)
Receitas (despesas) financeiras       (5.052)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social  (39.187)
Imposto de renda e contribuição social diferido  13.578
Resultado do exercício  (25.609)

Luiz Alexandre de Medeiros Araujo - Diretor Financeiro
Hamilton Akira Kasaishi  - Contador - CT CRC - 1SP-262983/O-2

Procomp Indústria Eletrônica Ltda. - CNPJ/MF nº 54.083.035/0001-60 - NIRE 35.203.036.823
Ata de Reunião das Sócias Realizada em 1 de abril de 2018

Data/Hora/Local: 01/04/2018, às 15hs, sede social, Avenida Kenkiti Simomoto, 767, Jaguaré, SP/SP. Presença: Tota-
lidade. Convocação: Dispensada. Mesa: Presidida e Secretariada por Elias Rogério da Silva. Deliberações Apro-
vadas por Unanimidade: (a) “Protocolo e Justificação de Incorporação da Gas Informática Ltda. pela Procomp
Indústria Eletrônica Ltda.”, firmado pelos administradores das sociedades envolvidas em 29/03/2018, que é o Docu-
mento I da presente ata, e que será arquivado na sede da sociedade; (b) Ratificar a contratação, anteriormente feita
pelos administradores da sociedade, dos seguintes peritos para avaliar o acervo líquido da Gas Informática Ltda.: (i)
Deolindo Yamamoto, RG 2.565.487 SSP/SP, CPF/MF 201.022.758-15, CRC 84.885; (ii) Paulo Roberto Francisco, RG
8.184.613 SSP/SP, CPF/MF 923.796.728-49, CRC 116.497; e (iii) Eliana Santa Rosa Silva, RG 18.892.582-SSP/SP,
CPF/MF 118.591.278-94, CRC/SP 1SP216039/O-5; (c) Aprovar o Laudo de Avaliação do Acervo Líquido da Gas
Informática Ltda., preparado pelos peritos acima mencionados, Laudo esse que é o Documento II da presente ata,
e que será arquivado na sede da sociedade, o qual indica ser o valor do acervo líquido da Gas Informática Ltda., em
28/02/2018, de R$ 56.974.243,00; (d) Consignar que o acervo da incorporada é recebido por esta sociedade pelo
citado valor, que foi aceito pela sociedade, na qualidade de sócia da Gas Informática Ltda., conforme deliberações
tomadas na Reunião de Sócias realizada nesta data; (e) Concretizar, dessa forma, a incorporação da Gas Informática
Ltda. pela sociedade, segundo os termos e condições previstos no Documento I acima aprovado; (f) Consignar que,
em decorrência da incorporação acima mencionada, o atual estabelecimento sede da Gas Informática Ltda., localizado
em Brasília/DF, SEPS EQ 702/902, S/N, conjunto B, bloco A, 3º andar (parte A) do Edifício General Alencastro, Asa Sul,
CEP 70390-025, CNPJ/MF 37.129.194/0001-30 e registrado na JCDF/NIRE 53.2.0060017-0, será absorvido pela
sociedade, e passará a ser operado pelo estabelecimento filial da sociedade, previamente aberto para este propósito,
localizado em Brasília/DF, SEPS EQ 702/902, S/N, conjunto B, bloco A, 3º andar do Edifício General Alencastro, Asa Sul,
CEP 70390-025, CNPJ/MF 54.083.035/0055-53  e registrado na JCDF/NIRE 5390037840-2; e o estabelecimento filial
da Gas Informática Ltda., localizado em Indaiatuba/SP, Avenida Visconde de Indaiatuba, 1277, Vila Vitória, CEP 13338-
010, CNPJ/MF 37.129.194/0003-00 e registrado na JUCESP/NIRE 35.904.970.204, será absorvido pela sociedade, e
passará a ser operado pelo estabelecimento filial da sociedade, previamente aberto para este propósito, localizado na
Avenida Visconde de Indaiatuba, 1277, Vila Vitória I, CEP 13338-010, CNPJ/MF 54.083.035/0054-72 e registrado na
JUCESP/NIRE 35.905.353.021; (g) Aprovar o texto do “Instrumento Particular de 118ª Alteração do Contrato Social da
Procomp Indústria Eletrônica Ltda., para determinar o Início das Operações de Estabelecimentos Filiais da Sociedade;
e de Consolidação do Contrato Social”, que, assinado pelas sócias e datado de hoje, será arquivado na JUCESP, em
ato separado, concomitantemente com a presente; (h) Consignar que os direitos de propriedade intelectual, a relação
de linhas telefônicas e os empregados, que se encontram relacionados e identificados no Documentos III, Documento
IV e Documento V da presente ata, e que serão arquivados na sede da sociedade, passam a pertencer à sociedade,
em decorrência da incorporação; (i) Autorizar os Administradores e/ou procuradores da sociedade a procederem a
todos os atos complementares à incorporação, inclusive os registros, arquivamentos e averbações necessários à
completa regularização da operação; e (j) Declarar extinta a Gas Informática Ltda., tendo sido observadas todas
as formalidades legais para tanto. Os termos desta ata foram aprovados pelas sócias presentes, que a subscrevem.
SP, 01/04/2018. (aa) Elias Rogério da Silva-Presidente e Secretário. p. Diebold Brasil Serviços de Tecnologia
e Participações Ltda. -Elias Rogério da Silva e Paulo de Jesus Andrade Monteiro; p.p.Diebold Nixdorf, Incorporated
-Elias Rogério da Silva. JUCESP nº 166.686/18-9 em 09.04.2018. Flávia R.Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Além do cálcio que contribui 
para a saúde dos ossos, 
os lácteos possuem uma 

grande quantidade de nutrientes, 
proteínas de alto valor biológico, 
peptídeos bioativos, essenciais 
para o bom funcionamento do 
organismo", explica Ana Paula 
Del'Arco, nutricionista e consul-
tora da Viva Lácteos - Associação 
Brasileira de Laticínios.

Estima-se que 20% da popu-

Estudo revela que a osteoporose 
vai crescer 32% até 2050

Segundo um estudo divulgado pela Fundação Internacional de Osteoporose (IOF em inglês), a 
longevidade acentuou o aumento de incidência de fraturas nos idosos estimando que o número de 
brasileiros com osteoporose deve crescer 32% até 2050, outro importante destaque é que a ingestão 
de cálcio está abaixo do recomendado

lação mundial tenha mais de 60 
anos em 2050, de acordo com o 
IBGE. No Brasil, a expectativa 
média de vida é de 74,6 anos, mas 
a tendência é que se viva mais nas 
próximas três décadas. Com essa 
perspectiva, é importante ter uma 
alimentação adequada para poder 
aproveitar a terceira idade com 
saúde, evitando assim doenças 
como a osteoporose e o diabetes. 
Os lácteos são fundamentais para 

isso e a nutricionista mostra como 
eles contribuem para o bem-estar 
dos mais velhos. 

Os lácteos se destacam pelo alto 
teor de proteínas, que contêm 
todos os aminoácidos indispen-
sáveis para o corpo, ajudando na 
prevenção da sarcopenia (que é 
a diminuição da massa muscu-
lar e força física com o avanço 
da idade), e por ser fonte de 
cálcio, fósforo e magnésio, que 

contribuem para a manutenção 
da saúde óssea, ajudando na 
prevenção da osteoporose. O 
iogurte é ainda uma ótima fonte 
de probióticos que podem au-
mentar a sensibilidade à insulina 
e reduzir inflamações, ajudando 
na prevenção ao diabetes. 

Os produtos lácteos fermen-
tados também têm papel impor-
tante neste processo, já que estão 
relacionados com a microbiota 
intestinal, envolvida no contexto 
da síndrome metabólica e do 
diabetes. No caso das mulheres, 
o cuidado deve ser redobrado, já 
que a perda de massa óssea pode 
chegar a até 5% por ano durante 
a menopausa. Isso ocorre devido 
à redução do hormônio estrogênio 
e a consequência dessa perda ao 
fim de cinco anos é a osteoporose 
pós-menopausa. 

O leite é a principal fonte ali-
mentar de cálcio na nossa dieta e 
seus benefícios na saúde óssea e 
na prevenção da osteoporose há 
muito foram comprovados. Além 
disso, é possível adicionar ao leite, 
outros alimentos como frutas 
batidas, aveia e outros cereais 
para aumentar a densidade ener-
gética e nutricional e melhorar a 
consistência, para aqueles que 
têm disfagia.

"Na terceira idade, os lácteos 
são muito importantes na alimen-
tação, tanto do ponto de vista 
nutricional, como pelo fato de dis-
pensarem a mastigação, ajudando 
aqueles que têm problemas de 
dentição. Para quem tem disfagia, 
que é a dificuldade de engolir, a 
consistência pastosa do iogurte e 
do leite, quando batido com frutas 
e aveia, por exemplo, é excelente", 
afirma a nutricionista. 

Fonte: Associação Brasileira de 
Laticínios.
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O IBCC vai dobrar sua capacidade de leitos para 
onco-hematologia e vai se tornar, em número 
de leitos, o maior serviço para realização de 
Transplantes de Células-Tronco Hematopoié-
ticas (TCTH), popularmente conhecido como 
Transplante de Medula Óssea, no Brasil. Com 

capacidade total para 50 leitos, a Unidade é ha-
bilitada para realizar todo tipo de transplante: 
autólogo, alogênico e singênico. Inicialmente a 
expansão contempla 32 leitos ativos, sendo os 

ano.

IBCC EXPANDE UNIDADE DE TRANSPLANTE 
DE MEDULA ÓSSEA

Siga-nos @hospitalibcc

Dr. Walter Galvão
Responsável Técnico

CRM-SP: 112.793



Miguel, autista, toma 7 ônibus por dia com a mãe para ir às terapias.
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Especial

Ricardo Westin/Ag. Senado/Especial Cidadania

Rafael foi inscrito numa instituição particular no Rio de Janeiro, 
mistura de clínica e escola, onde passava boa parte do dia entre 
psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, educadores 

físicos e psicopedagogos

Os resultados foram fabulosos. Deixou de ser um menino mudo, com 
difi culdade para caminhar e fechado em si mesmo. Aprendeu a falar, 

Famílias sonham 
com clínica-
escola gratuita 
para autistas
Os pais de Rafael não perderam tempo. Assim que 
receberam dos médicos o diagnóstico de que o fi lho, 
perto dos 3 anos de idade, era autista, correram para 
tratá-lo com um batalhão de especialistas

andar e interagir com as pessoas. Os estímulos atenuaram tanto o seu 
autismo que hoje, aos 22 anos, Rafael acaba de receber o diploma uni-
versitário. Formou- -se em letras.

Mesmo tendo chegado tão longe, o pai, Ulisses Batista, se culpa por 
não ter conseguido oferecer ao fi lho um leque ainda mais variado de 
tratamentos.

— Eu só conseguia arcar com quatro horas de estimulação por dia. 
Gostaria de ter podido pagar por seis, oito horas, mas o salário não 
dava — diz Batista, que é militar e autor do livro Autismo no Brasil, um 
Grande Desafi o (Wak Editora). — Quanto mais dinheiro a família do 
autista tem, mais ela gasta. Ganhando R$ 2 mil ou R$ 20 mil, o dinheiro 
vai todo para o tratamento.

Rafael, porém, é uma exceção. Poucos autistas brasileiros têm acesso 
ao tratamento integral. Primeiro, porque são raros os centros dedicados 
ao autismo. Depois, porque, quando existem, são privados e caros.

Segundo o governo, a grande maioria dos brasileiros (77%) é depen-
dente da rede pública de saúde. O restante das pessoas (23%) tem plano 
de saúde, mas isso não signifi ca que 
os seus convênios cubram ou que 
elas consigam pagar do próprio 
bolso o tratamento particular.

— O resultado é que uma parte 
considerável dos autistas, sem 
acesso às terapias adequadas, não 
se desenvolve, não ganha autono-
mia, não se integra à sociedade — 
diz Fernando Cotta, presidente da 
ONG Movimento Orgulho Autista 
Brasil (Moab).

Para amparar os autistas de-
sassistidos, o Senado começou 
a estudar um projeto de lei que 
obriga cada estado a construir pelo 
menos um centro de assistência 
integral (PLS 169/2018).

Trata-se, originalmente, de uma 
sugestão apresentada ao Senado 
por uma mulher do Ceará por meio 
do Portal e-Cidadania. No dia 4, a 
Comissão de Direitos Humanos 
(CDH) decidiu transformá-la em 
projeto de lei.

A relatora da sugestão na CDH foi 
a senadora Regina Sousa (PT-PI). 
Ela prevê que tentarão derrubar 
o projeto sob o argumento de que 
uma lei federal não pode criar 
despesas para os estados.

— Os centros de referência em 
autismo não exigirão gastos extras 
— assegura. — Bastará que os es-
tados façam o remanejamento de 
servidores e a adaptação de prédios 
públicos já existentes.

Reforma 
psiquiátrica

Para atender a lei de 2012, o 
que o governo fez foi direcionar 
os autistas aos centros de atenção 
psicossocial (Caps), ambulatórios 
municipais ou estaduais que cui-
dam de pessoas com transtornos 
mentais, incluindo viciados em 
álcool e drogas.

Os Caps se disseminaram pelo 
Brasil, após a Lei da Reforma Psi-
quiátrica (Lei 10.216), de 2001. 
Os doentes mentais deixaram 
de ser internados em hospícios 
e passaram a ser tratados nesses 
ambulatórios.

A solução não deixou os pais dos 
autistas satisfeitos. Eles avaliam 
que os Caps são inócuos e estão 
longe de ser centros de referência. 
O tratamento não é integral, as 
consultas são esparsas e rápidas, 
o aspecto educacional é ignorado 
e o ambiente é impróprio para os 
autistas.

— Na época em que a minha fi lha 
frequentava o Caps, também se tra-
tava lá um adolescente imenso que 
era viciado em crack e botava medo 
em todo mundo. Quando tinha crise 
de abstinência, ele espancava até 
os terapeutas. Aquele lugar era um 
terror — lembra a ex-gerente de 
vendas Eunice de Souza, que mora 
no Rio de Janeiro.

A fi lha, Marcele, hoje tem 27 
anos. Ela se tratou num Caps dos 11 
aos 17 anos. As terapias ocorriam 
uma vez por mês e não duravam, 
juntas, mais de uma hora. O Caps 

não ensinou Marcele a falar nem lhe tirou a perigosa mania de se machucar.

— Vi logo que o Caps para autistas era enganação. Nem psiquiatra 
conseguiam contratar — diz Eunice. — A gota d’água para eu desistir 
desse tratamento foi o dia em que abriram o portão e vi a minha fi lha 
lá dentro nua, no meio de um monte de gente. Foi o pior momento da 
minha vida. Disseram que era normal no autista. Eu sabia que não era 
normal, pois ela nunca havia feito aquilo. Em vez de melhorar no Caps, 
a minha fi lha piorou.

Hoje o tratamento de Marcele se resume às idas mensais ao psiquiatra, 
que cobra R$ 170. Os remédios para controlar o comportamento auto-
agressivo e tratar as feridas consomem R$ 600 do orçamento mensal. 
É o que Eunice pode dar à fi lha.

A clínica-escola gratuita sonhada pelas famílias dos autistas não é 
utopia. Há quatro anos, existe uma instituição desse tipo em Itaboraí 
(RJ), nos moldes do que está previsto no projeto de lei do Senado. 
Os atendimentos são pagos pela prefeitura. Atualmente, 160 autistas 
estão em tratamento, e uma fi la grande espera novas vagas. Perto de 
25 especialistas respondem pelos tratamentos.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA 
o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ

 – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.
com.br/cicero.augusto.

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

Esta sexta é o décimo nono dia da lunação.  A Lua que entrou em Capricórnio pode deixar o dia um pouco 
desanimado.  A melhor forma de agir será focar no trabalho e na realização de metas já traçadas. O trabalho 
árduo pode ocasionar alguns problemas também. No final da tarde a Lua faz conjunção com Saturno que 
tende a levar ao desânimo e aumentar as cobranças. Podemos ficar mais cansados até pelo excesso de 
responsabilidades que gera um maior peso emocional. O contato com a família e pessoas íntimas tende a 
estar mais distante, mas é bom lembrar que isso será algo passageiro.
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Use bem um dinheiro que receber 
e não apenas sonhe com coisas que 
estejam distantes, mas acredite nas 
suas possibilidades agora. A melhor 
forma de agir será focar no trabalho 
e na realização de metas já traçadas. 
Pode exagerar devido as suas cren-
ças e convicções. 90/490 – Branco.  

A Lua em Capricórnio favorece as 
atividades que requeiram planeja-
mento e determinação. Os resultados 
há muito esperados chegarão depois 
que passar o seu aniversário. Pode 
aproveitar para fazer planos e pensar 
nas estratégias concretas para sua 
realização. 22/722 – Azul.

Mas não sonhe demais aproveitando 
aquilo que está ao seu alcance. Faça 
O trabalho árduo pode ocasionar 
alguns problemas também. No 
fi nal da tarde a Lua faz conjunção 
com Saturno que tende a levar ao 
desânimo e aumentar as cobranças.  
Faça tudo que for objetivo e bem 
pensado. 45/545 – Amarelo.

O contato com a família e pessoas 
íntimas tende a estar mais distante, 
mas é bom lembrar que isso será algo 
passageiro. Se surgir algum impre-
visto será passageiro, em seguida 
virão as soluções. Dia de intensa por 
liberdade até mesmo na lida diária 
da vida doméstica. 39/339 – Branco.

Com a Lua em Capricórnio estará 
mais determinado. Se tomar atitude 
irá melhorar sua situação material 
e fi nanceira. Há muito que fazer no 
trabalho e no ambiente doméstico. 
O trabalho árduo pode ocasionar 
alguns problemas também.  48/248 
– Amarelo.

A Lua que entrou em Capricórnio 
pode deixar o dia um pouco desani-
mado. A melhor forma de agir será 
focar no trabalho e na realização de 
metas já traçadas. A vida doméstica 
assume papel preponderante naqui-
lo que seja possível ser realizado. 
31/331 – Verde.

No fi nal da tarde a Lua faz conjunção 
com Saturno que tende a levar ao 
desânimo e aumentar as cobranças. 
Podemos fi car mais cansados até 
pelo excesso de responsabilidades 
Soluções inovadoras tendem a 
se apresentar em nossas tarefas.  
05/805 – Cinza.

A Lua que entrou em Capricórnio 
ontem a noite pode deixar o dia um 
pouco desanimado. O dia será bem 
agitado e movimentado e favorece 
ainda a comunicação e a divulgação.  
Mantenha o bom humor e o alto as-
tral e isso se refl etirá na vida intima 
e no sexo. 17/417 – Verde.

Se precisar, tome atitudes rápidas, 
até mesmo improvise em alguma 
coisa para que tudo seja resolvido. 
Assuntos de dinheiro precisam de 
muita atenção e de atitudes idealistas 
para serem bem resolvidos. Os lucros 
virão através da sua ousadia para se 
arriscar. 22 /922 – Amarelo.

Com o Sol na casa quatro, aumentan-
do as chances de soluções em todos 
setores de sua vida. Faça viagens 
longas, reveja alguma pessoa querida 
que esteja longe, talvez um amigo 
ou familiar. Estão em alta também 
os setores que lidam com oferta de 
emprego.  18/618 – Azul.

Pode fi car mais cansado até pelo 
excesso de responsabilidades que 
gera um maior peso emocional. O 
Sol na casa três ajudará a realizar 
as mudanças preparadas para este 
mês de maio. Estão em alta os ne-
gócios que prometem segurança. 
59/659 – Verde. 

Mantenha-se atento para coisas 
novas que trarão movimento à sua 
vida neste próximo mês de maio. 
Cuide de seu ambiente, dê atenção 
ao visual. Procure fazer e retribuir 
atitudes amáveis. Conte com o 
apoio dos colegas, amigos e de seus 
parceiros para progredir neste mês 
de maio. 27/127 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 04 de Maio de 2018. Dia de São Floriano, Santa Pe-
lágia, Santa Antônia, São Firmino, Santa Mônica, São Gregório 
de Venucchio e Dia do Anjo Ariel, cuja virtude é a discrição. 
Dia do Futebol. Hoje aniversaria o cantor Lulu Santos que 
faz 67 anos, a atriz Lucélia Santos que nasceu em 1957, a 
atriz Pia Zadora que nasceu no ano de 1954 e o compositor, 
vocalista e guitarrista Herbert Viana que completa  57 anos.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau possui temperamento forte e 
sutil, cheio de ideias brilhantes, nobres e sublimes. É uma pessoa 
responsável e trabalhadora, é também ambiciosa e independente. 
Compartilha em seus relacionamentos, tanto nos profi ssionais 
quanto nos pessoais e daí vem a chave de seu sucesso. Consegue 
resolver impasses e situações difíceis com muita discrição e 
sobriedade. Tem sonhos proféticos e iluminação para escolher 
o caminho certo e não cometer erros na vida. No lado negativo 
tende a ser inconsequente e precisa de estabilidade.

Dicionário dos sonhos
ARANHA – É o símbolo da agressividade daquele que 
sonha. Simboliza as ilusões que a pessoa tem quanto 
a realização de seus projetos. Ser mordido indica que 
será ferido em seu amor próprio. Destruir a telha ou 
matá-la indica mudança de vida e vitória. Números 
de sorte: 36, 67, 97, 99 e 00.

Simpatias que funcionam
Passar em concurso ou em entrevista de emprego: 

Pegue cinco galinhos de arruda, uma vasilha de plástico 
com meio litro de água. Deixe a vasilha no sereno da noite 
com a água e os galhos de arruda e de manhã lave o rosto 
com a água. Retire os galinhos devem acompanhá-lo na 
hora da prova ou na entrevista e depois deixados em um 
lugar verde próximo a uma  árvore frondosa.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 52

CID
I

O
PACIFICADOR

MATURIDADE
PUT

RARI
ROTEIRODST

AEVALIOSO
ENLE

VOID
EASEMENTE
XAPOIAR

CONACRIELE
ELOARCOS

FMIRODEP
OLVIDARCO
NLSSELOS
ES

ECADIT
AYRTONSENNA

Epíteto do
Duque de

Caxias
(Hist.)

Estado de
desenvol-
vimento
completo
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coração
artificial
(símbolo)

Dígrafo
com o
mesmo 

som do "ç"

Tipo de
doença
como a

HIV-Aids

Encanta-
mento;
êxtase

Orelha, em
inglês

Ehud
Olmert,
político

israelense
Parte do
cacau

usada no
chocolate

Indivíduo
de quem
se fala
(Gram.)

Partido
político de

Marina
Silva

Moeda, em
inglês

Antigo cre-
dor inter-
nacional
do Brasil

Fórmula
do monó-
xido de
carbono

Irmão de
Caim e
Abel

(Bíblia)

Itens da
coleção 
do filate-

lista
Uma das
causas do

êxodo
rural

Forma da
estrada
sinuosa

Codigo da
Itália na
internet

Esquecer

Piloto
brasileiro

de F1
morto em
acidente
em 1994

Música do Pink Floyd
que se inicia com o
som de uma caixa

registradora

Brado na 
tourada

Curvas de
abóbadas

Assegura que a pessoa se defen-
da de críticas no mesmo espaço

da mídia que as veiculou
Dito mordaz (fig.)

Documento válido co-
mo recibo provisório

Aqui, em
francês

Papa-mel
(Zool.)

Sorra-
teiros

Espaço alternativo de um clube de
futebol, reservado para treinos

Plutônio
(símbolo)
Itinerário
de viagem

Arte, em inglês
Evento de 2016 que
atraiu investimentos
para o Rio de Janeiro

Edwin
Aldrin, 

astronauta
Capital 
e maior

cidade da
República
da Guiné

(?) Blomkamp,
cineasta de "Distrito

9" e 
"Elysium"

Fundamen-
tar (fig.)

O Diabo Louro do
bando de Lampião

A 6ª nota
musical
Rodovia
(abrev.)

Caule das
algas

Sobrinha,
em inglês

A vitamina chamada
calciferol

Precioso
Eliseo

Visconti,
pintor 
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Senhoras e senhores, 
preparem-se para uma grande 
viagem ao divertido universo 
de magia e fantasia do Circo 
dos Sonhos com o espetáculo 
"Alakazan - A Fábrica Mágica", 
que traz à cena ilusionismo, 
música, teatro, dança e circo

Dirigido por Rosana Jardim, o 
espetáculo conta com perfor-
mances de grande impacto e nú-

meros circenses de báscula, contorção, 
rola, malabares, monociclo, equilíbrio 
no arame, tecido aéreo, faixa e muita 
palhaçada. Alakazan - A Fábrica Mágica 
traz à cena o duelo entre os personagens 
Alan e Kazani, que disputam a atenção 
da pequena Ly, a já conhecida menininha 
do Circo dos Sonhos. Ly é uma criança 
curiosa, que toca e fotografa tudo ao seu 
redor. Em uma visita à Biblioteca, ela é 
surpreendida por Alan, que surge como 
num passe de mágica e lhe entrega um 
livro especial, retirando o tablet de suas 
mãos. Encantada pelo livro, ela pede que 

Circo

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Neste dia de sua vida,querido(a) amigo(a), creio que Deus 
quer que você saiba... . QUE ENTUSIASMO É TUDO. NÃO É 
UM POUCO. É TUDO....que se você estiver envolvido em algum 
tipo de projeto, agora, ou lançando algum esforço pessoal, o 
seu entusiasmo (ou falta dele) irá determinar diretamente o 
sucesso que esta empreitada irá ter. Se você não está animado 
com toda a essência do seu ser por ele, largue-o agora. Se você 
está animado com o todo o seu ser, demonstre isso em tudo o 
que você pensa, diz e faz. Você não terá que pensar, mais que 
um segundo para saber exatamente por que você recebeu esta 
mensagem hoje.
Amor, Seu Amigo ,

Neale Donald Walsch

Rock

Considerada a melhor banda de tributos aos Beatles no 
Brasil, fundada em 1976, a Beatles 4Ever realiza o show “O 
Sonho não acabou”. O espetáculo conta, com detalhes, a 
trajetória da banda britânica e é dividido em três partes. O 
início traz a fase da “beatlemania”, composta por músicas 
dançantes, incluindo grandes hits como “She Loves You”, 
“Twist And Shout”, “All My Loving” e A “Hard Day’s Night”. 
Nesta época que os Beatles usavam seus consagrados ter-
ninhos e o corte de cabelo “tigelinha”, revolucionário para a 
época. Em seguida, vem a fase psicodélica, tendo seu auge 
com o álbum Sargent Pepper’s Lonely Hearts Club Band 
e com o desenho Yellow Submarine. Neste momento, as 
cores tomam conta do espetáculo, com o uso das fardas, 
interpretações e músicas divertidas, como “Lucy In The 
Sky With Diamonds”, “Hello Goodbye” e “Penny Lane”. A 
última fase do show é composta pelas músicas lançadas 
próximo à separação dos Beatles, quando já começavam a 
transparecer seus estilos individuais. Canções grandiosas 
como “Don’t Let Me Down”, “Something” e “Let It Be”. A 
maioria dos instrumentos e amplifi cadores são da mesma 
época daqueles utilizados por eles, o que torna a sonoridade 
mais próxima possível das gravações originais. 

 
Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, tel. 3611-3042. Sexta 

(11/5) às 21h30. Ingressos: De R$ 40 a R$ 120.

Divulgação

Renan Senra

Decadência
A Companhia Casa da Tia Siré estreia seu primeiro 

espetáculo juvenil, “Adoráveis Criaturas Repulsivas” 
no dia 1º de maio. O texto e as músicas são de Juh 
Vieira, que também assina a direção musical e está 
em cena ao lado de Andressa Ferrarezi, Arthur Cha-
con, Breno Barros, Clara Kok, Felipe Pan Chacon e 
Glauber Pereira. Dentro de um circo decadente as 
atrações são criadas e executadas por uma banda 
de insetos, um corvo e dois palhaços. O jogo entre 
os palhaços, o Sr. Realejo Amargus e Tunico são 
utilizados para defl agrar a opressão existente no 
mundo do trabalho. O show não pode parar. Os 
números passam a ser executados por um palhaço 
desempregado que se oferece para trabalhar no circo 
em condições precárias. Ele traz em suas confusas 
memórias as lembranças seu parceiro Sequela, um 
palhaço que se perdeu no mundo por não caber 
mais nele.Com cerca de 8 músicas compostas para 
o espetáculo a trilha sonora costura a dramaturgia 
fazendo a função de um narrador relacionando os 
temas abordados em cena.

Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de Andrade, R. Três Rios, 363, 
Bom Retiro, tel. 3221-4704. Terças e quartas às 20h. Entrada franca.

ele leia a história, mas quando ele inicia, é 
interrompido por um som de sinos. Quando 
os dois procuram de onde vem tal som, 
surge Kazani, que transporta todos para 
a Fábrica Mágica, um universo fantástico 
onde tudo é possível. A cada badalar do 
sino e movimento das engrenagens, Ly 
é transportada para outro universo com 
novas atrações, sempre acompanhada 
pelo seu amigo Alan. Kazani não gosta da 
interação entre Alan e Ly e compete por 

sua atenção. Essa disputa irá seguir e se 
fortalecer até o último ato, onde ocorre 
o confronto fi nal, quando Ly conseguirá 
transmitir aos dois o poder da amizade 
e união, mostrando que é possível com-
partilharem suas habilidades, assim como 
os livros e os tablets, que compartilham 
seus conhecimentos com seus leitores.

 
Serviço:  Esquina da R. Vergueiro com Av. Ricardo Jafet,  

Ipiranga. Terça a sexta às 20h, sábados e domingos às 16h, 
18h e 20h. Ingressos: R$ 30 e R4 50. Até 20/5.

Circo dos Sonhos com o espetáculo “Alakazan - A Fábrica Mágica”.

Beatles 4Ever apresenta o show, “O Sonho não Acabou”.

Cena da peça Adoráveis Criaturas Repulsivas.
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www.netjen.com.br

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

consulte sua agência de 
confi ança, ou ligue para

3043-4171

netjen@netjen.com.br

Investir nas
pessoas aumenta
a competitividade

das empresas

A qualifi cação 

profi ssional e o 

investimento no 

capital humano têm 

surgido como uma das 

principais tendências 

dentro do mercado 

nacional

Despois de muito tempo 
sendo subvalorizado, 
esse investimento co-

meça a ganhar mais atenção 
uma vez que, conhecimento, 
habilidade e atitude são os fa-
tores de maior competitividade 
em um bom profissional. O 
departamento de Recursos Hu-
manos acaba sendo o principal 
responsável por gerenciar esses 
investimentos e, do outro lado 
da mesa, o colaborador, também 
tem sua parcela de responsabi-
lidade em solicitar, aproveitar 
as oportunidades e aplicar os 
conhecimentos adquiridos nas 
atividades do dia a dia. 

Uma pesquisa inédita rea-
lizada pela Deloitte, com 126 
empresas, retrata o cenário da 
educação corporativa no Brasil e 
mostra o quanto o setor tem ga-
nhado maturidade nos últimos 
anos. De acordo com o estudo, 
28% das empresas pesquisadas 
já possuem universidade corpo-
rativa. Das 72% que não pos-
suem, mais de um quarto delas 
(28%) demonstra interesse em 
criar a estrutura. Ainda obser-
vando os dados coletados, entre 
as empresas que investem em 
educação corporativa, a média 
de investimento é de 0,47% do 
faturamento anual.

O fato é que aplicar recursos 
na educação corporativa au-
menta a qualifi cação profi ssio-
nal, prepara os colaboradores 
para o próximo passo de suas 
carreiras e ainda auxilia em 
um dos maiores desafi os das 
empresas, a retenção de talen-
tos. Apesar de parecer uma via 
de mão única, onde apenas a 
empresa é responsável pelo apri-
moramento dos colaboradores, o 
profi ssional também tem sua par-
cela de responsabilidade em se 
manter atualizado e buscar novos 
conhecimentos e competências 
fora dos muros da organização.

Para identifi car de quem é 
a vez de investir, é importante 
entendermos o papel de cada 
lado dessa equação. Cabe ao 
profi ssional desenhar os ob-
jetivos de sua careira e o que 
pretende conquistar em sua vida 
profi ssional. É papel da empresa 
oferecer oportunidades, dar 
feedback sobre as competências 
a serem desenvolvidas e incenti-
var o profi ssional a buscar essa 
melhoria. 

Quando o conhecimento é in-
dispensável para a necessidade 
interna, o RH tem como missão 
fornecer essas ferramentas, mas 
quando é uma necessidade es-

pecífi ca para a carreira de cada 
colaborador, fi ca à cargo do 
profi ssional buscar esse recurso 
no ambiente externo. 

Para as empresas, as princi-
pais vantagens de se investir 
em educação corporativa são 
a maior competitividade no 
mercado, o ganho em produ-
tividade individual e coletiva, 
maior atração e retenção de 
talentos, imagem e reputação 
para a marca, ganho na melhoria 
de processos, mais inovação, 
além de muito mais criatividade 
dentro das equipes. 

Uma coisa que acho impor-
tante ressaltar é que quando 
observamos o resultado do 
investimento em treinamentos, 
precisamos estar cientes da 
curva de aprendizagem. Em um 
primeiro momento, poderá haver 
uma queda nos resultados, mas 
a tendência é que a curva cresça 
trazendo mais benefícios para a 
empresa. É claro que todo inves-
timento que não for mensurado 
não vai se provar efi ciente. 

Apesar de ser quase intangível 
medir o conhecimento adqui-
rido por uma pessoa, prestar 
atenção em indicadores que 
comprovem o aumento da pro-
dutividade individual e coletiva, 
uma menor incidência de erros 
e um maior cumprimento de 
prazos são formas de identifi car 
se a escolha valeu ou não a pena. 
Uma vez percebida a importân-
cia de se investir na qualifi cação 
dos colaboradores, o desafi o 
do RH é ir além da educação 
corporativa tradicional. 

O que é relevante para cada 
organização muda de acordo 
com sua atuação e mercado, 
mas, em um mundo onde as mu-
danças e quebras de paradigmas 
acontecem quase que diaria-
mente, apostar investimentos 
em fatores que estejam ligados à 
cultura organizacional e ao novo 
contexto de mundo, são aposta 
mais certeiras e confi áveis.  

Por fi m, na minha opinião, é 
muito importante que as empre-
sas incentivem a troca de conhe-
cimentos dentro do ambiente 
corporativo. Dar a oportunidade 
de determinados profi ssionais 
propagarem a outros colegas 
de seus times ou de outras 
equipes, o que aprendeu em um 
treinamento, pós-graduação ou 
curso de extensão é uma con-
trapartida muito interessante 
para reciclar constantemente os 
times, além de fazer com que o 
próprio profi ssional que recebeu 
o benefício possa colocar todo 
esse aprendizado em prática. 

Como diria a poetisa brasilei-
ra, Cora Coralina: “Feliz aquele 
que transfere o que sabe e 
aprende o que ensina”.

(*) - É headhunter da Yoctoo e tem 
mais de 7 anos de experiência no 

recrutamento e seleção para as áreas 
técnicas. Formada em Administração 

de Empresas e é pós-graduada em 
Gestão de Pessoas e Negócios.

Marina Brandão (*)
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O tema foi escolhido por 44% dos entrevistados e aparece 
seguido por diferenças entre ricos e pobres (36%) e 
diferenças entre imigrantes e a população nativa do país 

(30%). Os entrevistados puderam escolher três itens de um total 
de oito, que incluía também diferenças religiosas (27%), étnicas 
(25%), entre homens e mulheres (11%), entre jovens e idosos 
(11%) e entre os que vivem nas cidades e em zonas rurais (10%). 

O Brasil seguiu o ranking global nas duas primeiras posições 
– diferenças entre visões políticas (54%) e entre pobres e ricos 
(40%) -, mas deu o terceiro lugar para diferenças religiosas (38%). 
“O que surpreende nestes resultados é saber que a percepção de 
sociedade dividida que hoje vemos no Brasil não é um fenômeno 
apenas local. Outros países do mundo também percebem esta 
polarização, sendo ela de origem predominantemente política ou 
não.” – comenta Rupak Patitunda, gerente da Ipsos Public Affairs. 

Três quartos das pessoas no mundo (76%) acreditam que 
seus países estão divididos. A Sérvia lidera o ranking com 93%, 
seguida pela Argentina (92%). Chile e Peru aparecem em terceiro 
lugar, empatados com 90%. O Brasil está em sétimo, com 84%, 
dividindo a posição com Estados Unidos, Espanha e Polônia. 
Apenas na China (48%) e na Arábia Saudita (34%) a maioria 
dos entrevistados não concorda que seus países estão divididos.

A sensação de que os países estão divididos aumentou nos 
últimos 10 anos para seis em cada 10 entrevistados (59%). O 
Brasil aparece em sétimo no ranking, com 62% afi rmando que é 
correto dizer que hoje a divisão é maior. Em nenhum dos 27 países 
pesquisados, a sensação de que está menos dividido é maior do 
que a sensação de que está mais dividido [do que dez anos atrás]. 
Pouco menos da metade (46%) dos entrevistados pensa que as 

Divergência de opinião 
política é a principal causa 
de tensão entre as pessoas
A grande polarização política nacional que leva pessoas a brigarem em grupos de WhatsApp, a 
desfazerem amizade no Facebook e divide o Brasil há dois anos não é uma questão só local. Opinião 
política diferente é onde há mais tensão nos países no mundo todo, segundo pesquisa da Ipsos 
realizada em 27 países, incluindo Brasil, que ouviu quase 20 mil pessoas

A percepção de sociedade dividida que hoje vemos no Brasil não 

é um fenômeno apenas local. 
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pessoas em seus países são tolerantes com diferenças culturais 
ou de pontos de vistas. Os que mais se consideram tolerantes 
são os canadenses (74%), chineses e malasianos (ambos com 
65%), e indianos (63%). O Brasil aparece na antepenúltima 
posição, com 29%.

Só na China a maioria (59%) afi rma ser mais tolerante hoje do 
que há 10 anos. Globalmente, 39% afi rmam ser menos tolerantes 
e 30%, mais. No Brasil, os que afi rmam terem se tornado menos 
tolerantes representam 45% da população e os que se tornaram 
mais são 29%. Há, no entanto, um ponto de otimismo no estudo. 
A maioria (65%) concorda que as pessoas ao redor do mundo 
têm mais coisas em comum do que diferenças. Rússia e na Sérvia 
lideram o ranking (ambos com 81%), enquanto as menores taxas 
de concordância estão com a afi rmação estão no Japão (35%), 
Hungria (48%) e Coreia do Sul (49%). O Brasil está um pouco 
abaixo da média mundial, com 61%.

A pesquisa foi realizada pela Ipsos entre 26 de janeiro e 9 de 
fevereiro de 2018 em 27 países: África do Sul, Alemanha, Arábia 
Saudita, Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, 
China, Coreia do Sul, Espanha, EUA, França, Grã-Bretanha, 
Hungria, Índia, Itália, Japão, Malásia, México, Peru, Polônia, 
Rússia, Sérvia, Suécia e Turquia. No Brasil, a margem de erro é 
de 3,5 pontos percentuais.

Fonte e mais informações, acesse: (https://www.ipsos.com/pt-br).

O mercado de trabalho é di-
nâmico e passa por mudanças 
contínuas que envolvem os 
profi ssionais que o compõem 
e as relações trabalhistas 
que mantêm entre si. Essas 
modifi cações acontecem nos 
cenários econômico, social e 
principalmente tecnológico, e 
hoje têm como grande prota-
gonista a geração Z, formada 
por pessoas que nasceram 
e cresceram em um período 
marcado pelo uso frequente 
da tecnologia e que vêm 
provocando transformações 
e novos padrões de atuação 
no mercado.

Um exemplo é o web desig-
ner Deivison Amorim, 25 anos, 
que há seis meses mudou-se 
para a cidade de Chiang Mai, 
na Tailândia, conhecida como 
a capital dos nômades digitais 
- pessoas que trabalham remo-
tamente. Deivison continua 
atendendo empresas brasilei-
ras virtualmente. “Todo o meu 
networking é do Brasil. Aten-
do empresas de Brasília e São 
Paulo e sempre aviso sobre a 
questão do fuso horário por 
causa das reuniões, mas isso 
não é uma barreira”, explica.

Recentemente, a moderni-
zação trabalhista regulamen-
tou o teletrabalho, conhecido 
como trabalho à distância ou 
home offi ce, realizado longe 
do estabelecimento do empre-
gador, por meio da utilização 
de tecnologia. Com essa opção 
é possível trabalhar de casa e 
defi nir o próprio horário.

“Essa forma de trabalho 
já era realidade para muitos 
brasileiros, mas não contava 
com uma regulamentação 
adequada. A nova legislação 
trabalhista regulamentou o 
teletrabalho, trouxe seguran-
ça jurídica e vai abrir novas 
oportunidade de emprego”, 
explica o ministro do Traba-

Geração Z muda as relações 
de trabalho no Brasil

A prestação de serviços no formato home offi ce deve constar

no contrato individual de trabalho, que especifi ca as

atividades a serem realizadas pelo empregado.
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lho, Helton Yomura.
Para o especialista em gestão 

empresarial e coordenador 
do curso de gestão de RH da 
Faculdade Unyleya, Vilson 
Sérgio de Carvalho, a Geração 
Z é “antenada, pensa rápido 
e possui habilidades tecno-
lógicas que dão a eles uma 
competência diferenciada no 
mercado de trabalho, mas, em 
contrapartida, é uma geração 
silenciosa, que tem difi culdade 
de relacionamento social”. Ele 
ressalta: “Hoje temos mudanças 
no mercado de trabalho que 
são interessantes para esses 
profi ssionais, como o trabalho 
home offi ce, que lhes possibilita 
desenvolverem seu trabalho 
individualmente, cumprirem 
suas atividades com rapidez, 
sem precisarem se relacionar. 
Mas é uma geração que precisa 
de muito aprendizado no que 
diz respeito às habilidades 
interpessoais e ao trabalho em 
equipe”.

Deivison Amorim argumenta 
que a sua geração não quer 
apenas trabalhar para uma 
empresa que tem determinada 
visão do mundo, mas trabalhar 
com signifi cado e colocar sua 
personalidade no trabalho e na 
forma de se relacionar. Além 

de disso, ele acredita que as 
pessoas têm a necessidade 
de investir em algo pessoal 
não apenas por necessidade 
financeira, mas ideológica 
também. “Quando você come-
ça a trabalhar online percebe 
que existem muitas maneiras 
de empreender online, e 
descobre que existe uma infi -
nidade de oportunidade nesse 
mundo virtual. Eu sinto que há 
espaço e que posso imprimir 
minha personalidade e levar 
minha forma de pensar para 
o mundo, assim como outras 
empresas fi zeram”.

De acordo com a nova legis-
lação, a prestação de serviços 
no formato home offi ce deverá 
constar expressamente no 
contrato individual de traba-
lho, que especifi cará as ativi-
dades a serem realizadas pelo 
empregado. As disposições 
relativas à responsabilidade 
pela aquisição, manutenção 
ou fornecimento dos equi-
pamentos tecnológicos e da 
infraestrutura necessária 
e adequada à prestação do 
trabalho remoto, bem como 
o reembolso com despesas 
arcadas pelo empregado, se-
rão obrigatoriamente prevista 
em contrato escrito (AI/MTe).

Vendas no Dia 
das Mães devem 
movimentar R$ 17 
bilhões no comércio

Segunda data comemorativa 
mais importante para o varejo em 
faturamento, o Dia das Mães deve 
fazer com que 74% dos brasileiros 
realizem ao menos uma compra 
no período. Segundo estimativas 
do Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) e da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL), aproximadamente 111,5 
milhões de brasileiros devem 
presentar alguém neste Dia das 
Mães, o que deve injetar cerca de 
17,05 bilhões de reais nos setores 
do comércio e serviços.

Embora o percentual de consu-
midores que devem ir às compras 
seja elevado, a maior parte dos 
compradores está receosa para au-
mentar gastos na comparação com 
o ano passado, procurando manter 
o orçamento livre de dívidas. 
Cerca de 19% dos consumidores 
entrevistados disseram que têm 
a intenção de desembolsar mais 
com os presentes. A maior parte, 
no entanto (36%), planeja gastar 
a mesma quantia que em 2017, en-
quanto 18% pensam em diminuir.

Entre os que pretendem gastar 
mais, as principais razões são com-
prar um presente melhor (58%), 
estar com uma renda melhor este 
ano (33%) e por acreditar que os 
presentes estão mais caros (29%). 
Já entre os que pretendem gastar 
menos, o fato de estar com o or-
çamento apertado (48%), querer 
economizar (27%) e estar desem-
pregado (26%) são os principais 
motivos.

O pagamento à vista será o meio 
mais utilizado pelos consumidores, 
sendo que em 53% dos casos o 
pagamento será em dinheiro e 
em 24%, no cartão de débito. O 
cartão de crédito parcelado será 
usado por 28% dos entrevistados. 
Entre os que dividirão as compras, 
a média é de quatro prestações 
por entrevistado. De acordo com o 
levantamento, a maioria (44%) dos 
consumidores deve comprar ape-
nas um único presente. Somente 
8% dos entrevistados disseram que 
iriam comprar quatro ou mais itens.

Considerando a soma de todos 
os presentes adquiridos, o gasto 
médio do brasileiro no Dia das 
Mães deve ser de R$ 152,98. No 
entanto, praticamente um terço 
dos entrevistados (34%) estão 
indecisos e ainda não sabem ou não 
decidiram o valor que pretendem 
desembolsar este ano. Shopping 
será o principal local de compra. 
Roupas e perfumes lideram a prefe-
rência dos presentes (SPC/CNDL).

Bence Pál Deák (*)
 

A euforia foi grande. 

Afi nal, a Caixa anunciou 

que reduziu os juros e 

aumentou  os limites de 

fi nanciamento de imóveis 

novos e usados. Há muito a 

comemorar. 

Mas há muito mais a esperar. 
Há até pouco mais de um ano 
e meio a Caixa era a maior 

fornecedora de fi nanciamento no 
mercado imobiliário. Com inúmeras 
difi culdades administrativas e escas-
sez de recursos, foi perdendo posição 
neste ranking e passou a ocupar a 4ª 
posição no segmento. Não se pode 
esquecer que ser o 4º colocado num 
mercado como é o de bancos, no 
Brasil, não é uma boa posição. Pre-
cisamos levar em conta que quatro 
participantes detêm conjuntamente 
80% dos negócios – não há glória, 
portanto, em ocupar o último lugar. 

A queda nas taxas de juros é um 
marco importante. O índice caiu de 
10,25% para 9% ao ano, no Siste-
ma Financeiro da Habitação e de 
11,25% para 10% ao ano no Sistema 
Financeiro Imobiliário. Mas não se 
pode esquecer que os patamares 
ainda estão muito altos, principal-
mente levando-se em conta que a 
previsão de infl ação para 2018 é de 
aproximadamente 3,5% e um pouco 
acima em 2019, e que se trata de 

fi nanciamentos que são garantidos 
pelos próprios imóveis.

Os brasileiros se acostumaram a 
números incongruentes. É a norma-
lização da anormalidade!. Todos os 
dias se ouvem comentários sobre 
as taxas de juros exorbitantes que 
são praticadas pelas instituições 
fi nanceiras. Cartões de Crédito e 
Cheques Especiais somente têm 
de especial a taxa de juros cobrada 
que é exorbitante. Tente explicar 
para um americano ou europeu que 
as taxas anuais de cartão de credito 
ultrapassam os 400% ao ano. Eles 
não acreditariam e achariam que 
você cometeu um engano ou é louco.

A justifi cativa não convence: os 
bancos alegam que há muita ina-
dimplência, mas se a carteira é ina-
dimplente a solução não é aumentar 
as taxas dos pontuais, mas cortar 
o crédito dos devedores. Assim, o 
castigo fi ca para quem é pontual! 
Mas este é outro assunto.

Assim, com base nestas referên-
cias, temos a sensação de que a 
redução de juros da CEF é favorável 
e bem-vinda. Pode ser, mas estes 
juros ainda são muito altos e somente 
resta esperar que, com base nesta di-
minuição, passe a haver um mínimo 
de concorrência entre os agentes e 
que as taxas passem a patamares 
civilizados.

 
(*) - É advogado especializado em Di-
reito Imobiliário do Deák Advogados.

Redução de Juros da Caixa: 
um bom primeiro passo
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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: ELVER MONTORO DEMNINOVK, solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em Santo André - SP, no dia 27/01/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Alziro Demninovik e de Neusa Montoro Demninovk. A pretendente: 
MARIANA GUERRA JUNQUEIRA SCHMIDT, solteira, profi ssão fotógrafa, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 12/01/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Mario Augusto Junqueira Schmidt e de Fabiana Guerra Junqueira Schmidt.

O pretendente: NELSON RITTSCHER CARVALHAES, solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido em Santos - SP, no dia 06/10/1984, residente e domiciliado no Jardim Paulista, 
São Paulo - SP, fi lho de Nelson Ferreira da Silva Carvalhaes e de Monica de Macedo 
Soares Rittscher Carvalhaes. A pretendente: MARCELLA BACHERT TORRES LEITE, 
solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, no dia 
02/04/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edgard 
Hermelino Leite Junior e de Marcia Bachert Torres Leite.

O pretendente: DJALMA PEREIRA REZENDE JÚNIOR, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em Uberlândia - MG, no dia 31/07/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Djalma Pereira Rezende e de Maria Aparecida Teixeira Rezende. 
A pretendente: MARIA ISABEL DE FREITAS MENDONÇA, solteira, profi ssão médica, 
nascida em Uberlândia - MG, no dia 16/03/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Nivaldo Mendonça e de Maria José de Freitas Mendonça.

O pretendente: FELIPE DE AFFONSECA RIBENBOIM LOWNDES DALE, solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 02/04/1983, residente e domiciliado no Rio 
de Janeiro - RJ, fi lho de Carlos Lowndes Dale e de Luciana de Aff onseca Ribenboim Lowndes 
Dale. A pretendente: NATÁLIA VENEZIAN DESTRO, solteira, profi ssão advogada, nascida 
em São José do Rio Pardo - SP, no dia 29/01/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Antônio Destro e de Maria Helena Venezian Destro.

O pretendente: FELIPE BARI GARRIDO RUSSO, solteiro, profi ssão consultor de viagens, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 15/01/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Reinaldo Garrido Russo e de Cecilia de Fatima Bari Garrido Russo. 
A pretendente: BRUNA LAGAZZI SIQUEIRA, solteira, profi ssão consultora de viagens, 
nascida em Araras - SP, no dia 15/04/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Arthur José Santos Siqueira e de Marta Célia Lagazzi Siqueira.

O pretendente: ANDRÉ CUER SANTOS, solteiro, profi ssão administrador de empresas, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 02/08/1988, residente e domiciliado na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Valdir de Jesus Santos e de Tania Regina Cuer 
Santos. A pretendente: RACHEL ALVES ALMEIDA, solteira, profi ssão nutricionista, 
nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia 15/05/1990, residente e domiciliada 
na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Aparecido Alves de Almeida 
e de Maria Socorro Alves de Almeida.

A pretendente: EDUARDO TORRES, solteira, profi ssão engenheiro, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 27/03/1986, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São 
Paulo - SP, fi lha de João Fernando Torres e de Cristina Vergos Torres. A pretendente: 
NAARA WEISHAUPT VIANA, solteira, profi ssão engenheira, nascida em Embu das 
Artes - SP, no dia 08/05/1987, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São 
Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Gomes Viana e de Eleni Weishaupt Ignez Viana.

O pretendente: RAFAEL ARIENTI HUMPERT, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/05/1991, residente e domiciliado no 
Morumbi, São Paulo - SP, fi lho de Thomas Humpert e de Adriana Arienti Humpert. A 
pretendente: GABRIELA ZARZUR SAAD, solteira, profi ssão advogada, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 11/08/1990, residente e domiciliada no Jardim Paulista, São 
Paulo - SP, fi lha de Wilson Awad Saad e de Claudia Dabus Zarzur Saad.

O pretendente: FELIPE SILVA PALHA ROCHA, solteiro, profi ssão professor, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 15/08/1983, residente e domiciliado em São José dos 
Campos - SP, fi lho de Gildazio Palha Rocha e de Maria Teresa da Silva Palha Rocha. A 
pretendente: CRISTINA POLISAITIS OLIVEIRA, solteira, profi ssão professora, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 23/12/1984, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - 
SP, fi lha de Marco Aurelio de Oliveira e de Maria Silvia Polisaitis Ramos Oliveira.

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

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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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: WALTER COSTA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão analista téc-
nico, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/01/1986), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Valmira Ribeiro dos Santos e de Joana de Jesus Costa. A pretenden-
te: CAMILA GOMES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão gerente adminisra-
tivo, nascida em Santo André, SP no dia (27/09/1988), residente e domiciliada em Poá, 
SP, fi lha de Geraldo Gomes de Oliveira e de Maria do Socorro Lima de Oliveira.

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: IVAN CELLI DIAS, estado civil divorciado, profi ssão professor, nascido 
nesta Capital - SP, no dia 29/09/1962, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Ivan José Dias e de Josefi na Celli Dias. A pretendente: LÊDA VÉRA 
BUZINARO, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Ca-
pital, Casa Verde - SP, no dia 10/11/1966, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Reginaldo Antonio Buzinaro e de Hilda Vera Sanches.

O pretendente: YURI DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão atendente, nascido 
nesta Capital, Santana - SP, no dia 01/06/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Raimunda dos Santos. A pretendente: KEROLAINE ALMEIDA 
CORREA LEITE, estado civil solteira, profi ssão aprendiz administrativo, nascida em 
Suzano - SP, no dia 08/10/1999, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Antonio Carlos Correa Leite e de Catia de Almeida Silva.

O pretendente: JEFFERSON MOURA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro civil, 
nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 19/08/1988, residente e domiciliado na 
Água Fria, São Paulo - SP, fi lho de Gerson Ferreira Moura e de Maria de Lourdes Almeida 
Silva Moura. A pretendente: DAYANE GISELLE RIBEIRO RAMIRO, estado civil solteira, 
profi ssão engenheira civil, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 01/11/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Ramiro e de 
Elizabeth Aparecida Ribeiro Ramiro. Obs.: Cópia do edital de proclamas para ser afi xado 
no cartório de residência do contraente.

O pretendente: FERNANDO ROMANO, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido 
nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 13/01/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Laercio Romano e de Maria de Lourdes Romano. A pretendente: 
ADRIANA MEZADRI, estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida nesta Capital, 
Cerqueira Cesar - SP, no dia 14/10/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Julio Augusto Mezadri e Elza Maria Mezadri

O pretendente: CESAR RICARDO ALBERTO SILVA, estado civil divorciado, profi s-
são motorista, nascido em Poá - SP, no dia 10/12/1975, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Laudelino Silva e de Elza Alberto. A pretendente: 
ANGÉLICA BARBOZA, estado civil solteira, profi ssão promotora de merchandising, 
nascida nesta Capital, Vila Guilherme - SP, no dia 08/07/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Josefa Alixandrina Barboza.

O pretendente: PHELIPE LANZONI FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 25/11/1987, residente e domi-
ciliado no Cambuci, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Roberto dos Santos Ferreira e de 
Luciana de Lima Lanzoni Ferreira. A pretendente: MICHELLE PATRICIA FERREIRA, 
estado civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 
01/02/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adriano 
Rodrigues Ferreira e de Vera Lucia da Silva Ferreira. Obs.: Cópia do Edital para ser 
afi xado no cartório de residência do pretendente.

O pretendente: RONY MENDES ALONSO, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 18/02/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ronaldo Perfeito Alonso e de Shirley Aparecida 
Mendes Alonso. A pretendente: CLAUDIA FELIX PALMA, estado civil solteira, profi ssão 
secretária executiva, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 28/07/1982, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sergio Felix Palma e 
de Silvia Maria Tomanini Felix Palma.

O pretendente: LUCIANO JOSÉ DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 03/09/1973, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Irineu da Silva e de Maria Aparecida Barrocal. 
A pretendente: ANDREZA BRUSSOLO NOGUEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
assistente administrativo, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 10/04/1988 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Luiz Nogueira e 
de Rosimar Brussolo Nogueira.

O pretendente: JUSCENI AUGUSTINHO MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, 
nascido em Paramirim - BA, no dia 27/03/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Augustinho Silva Marques e de Benita Laurinda Marques. A pretendente: 
VÂNIA BORGES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta em 
Paramirim - BA, no dia 02/02/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Paulo Durval de Oliveira e de Vanete Borges Cardoso de Oliveira.

O pretendente: MARCOS MITSUO SUENAGA, solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 19/04/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Minoru Suenaga e de Mitsuko Suenaga. A pretendente: 
CLEIDEMONE DE SOUZA SANTOS, divorciada, profi ssão contadora, nascida em Olho 
D'Agua do Seco, Municipio de Ibitiara - BA, no dia 10/12/1983, residente e domiciliada 
na Penha, São Paulo - SP, fi lha de Arnaldo Gomes Santos e de Elzetides Maria de 
Souza Santos. Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência 
da pretendente.

O pretendente: DANIEL AKIRA KAKINOHANA, solteiro, profi ssão analista de TI, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 06/03/1982, residente e domiciliado na Vila Olímpia, 
São Paulo - SP, fi lho de Kissú Kakinohana e de Satiko Yshikiriama Kakinohana. A 
pretendente: ELISA NAOMI FUKAGAWA, solteira, profi ssão compradora junior, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 23/10/1986, residente e domiciliada no Ipiranga, São 
Paulo - SP, fi lha de Koji Fukagawa e de Heloisa Sigeno Taromaru Fukagawa.

O pretendente: JOSÉ DE MENEZES BERENGUER NETO, divorciado, profi ssão 
bancário, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/09/1966, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz José Affl  alo Berenguer e de Maria Helena 
Fernandes Berenguer. A pretendente: FLÁVIA POGGIO CIPOVICCI, divorciada, 
profi ssão bacharel em administração, nascida em São Paulo - SP, no dia 17/09/1975, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sérgio Antonio 
Cipovicci e de Maria Isabel Poggio Cipovicci.

O pretendente: BRUNO PERMAN FERNANDES, divorciado, profi ssão advogado, 
nascido em Recife - PE, no dia 11/05/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jorge da Silva Fernandes e de Ana Elisabeth Perman Fernandes. A 
pretendente: LUCIANA PIMENTEL GARCIA, divorciada, profi ssão economista, nascida 
em Avaré - SP, no dia 22/01/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Gabriel Antonio Helena Garcia e de Maria Cecilia Pimentel Garcia.

O pretendente: ERICH RAMOS, solteiro, profi ssão advogado, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 07/05/1977, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - 
SP, fi lho de Nivaldo Ramos e de Luzia do Carmo Ramos. A pretendente: PAULA DE 
OLIVEIRA CALIXTO, solteira, profi ssão nutricionista, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 11/09/1975, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Paulo 
Calixto e de Dirce de Oliveira Calixto.

O pretendente: JOÃO PAULO VERIDIANO PICCOLO, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 03/08/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Luiz Roberto Reginato Piccolo e de Leda Aparecida Veridiano 
Piccolo. A pretendente: JULIANA HORTA SOUZA OLIVEIRA, solteira, profi ssão 
publicitária, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/10/1986, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luis Fernando Souza Oliveira e de Eliana 
Horta Souza Oliveira.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: FLAVIO HENRIQUE GENESINI TEIXEIRA GOES, solteiro, profi ssão 
médico, nascido em Assis - SP, no dia 12/05/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Amério Teixeira Goes e de Marcia Genesini 
Teixeira Goes. A convivente: BRUNA FERNANDA FERNANDES FERREIRA, solteira, 
profi ssão médica, nascida em Monte Belo - MG, no dia 26/08/1987, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Márcio Estanislau Ferreira e de 
Adriana Amelia Fernandes Ferreira. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua 
união estável em casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, 
números I, III e IV do Código Civil Brasileiro.

O convivente: ALEXANDRE TAVARES PEREIRA, solteiro, profi ssão publicitário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 17/10/1973, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São 
Paulo - SP, fi lho de José Antonio Pereira Filho e de Judite Tavares Pereira. A convivente: 
PRISCILLA BOTTMANN ORLANDO, solteira, profi ssão administradora, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 20/06/1974, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo 
- SP, fi lha de Armando Domingos Orlando e de Eleonora Bottmann Orlando. Obs.: Faço 
saber que pretendem converter sua união estável em casamento e apresentaram os 
documentos exigidos pelo artigo 1525, números I, III e IV do Código Civil Brasileiro.

O pretendente: EDINANDO OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante, nascido em Rio Pires - BA, no dia 30/06/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Braulino Pereira da Silva e de Marilanda 
Oliveira Silva. A pretendente: MARLEIDE BENITA MARQUES, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida nesta em Paramirim - BA, no dia 07/09/1989, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Augustinho Silva Marques e 
de Benita Laurinda Marques.

O pretendente: JOSÉ GUILHERME DOS SANTOS JUNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão porteiro, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 04/01/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Guilherme dos Santos e 
de Maria Luzia da Silva. A pretendente: VALDIRENE DA CONCEIÇÃO, estado civil 
solteira, profi ssão controladora de acesso, nascida nesta Capital, Butantã - SP no dia 
26/02/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria 
Luzia da Conceição.

O pretendente: SERGIO AVILES RAMOS, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 14/07/1958, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Blas Aviles e de Durvalina Ramos Aviles. A 
pretendente: PATRICIA DE SOUZA AZEREDO, estado civil solteira, profi ssão prendas 
domésticas, nascida em Campos dos Goytacazes - RJ, no dia 02/06/1974, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Azeredo e de Sandra Maria 
Cardoso de Souza Azeredo.

O pretendente: GEONILDO JOSÉ DE MENESES OLIVEIRA, estado civil divorciado, 
profi ssão eletricista, nascido em Gorvernador Dix-Sept Rosado - RN, no dia 03/07/1971, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Maria de Meneses 
e de Gercina Maria de Oliveira. A pretendente: VALERIA APARECIDA DE ALMEIDA, 
estado civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 14/01/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos 
Pereira de Almeida e de Maria da Conceição de Almeida.

O pretendente: MARCEL MEMOLI, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de corte, 
nascido nesta Capital, Barra Funda - SP, no dia 27/03/1972, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Salvador Memoli Neto e de Sonia Maria de 
Olieira Memoli. A pretendente: NILZA DIAS PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
acompanhante, nascida em Goie-Erê - PR, no dia 29/05/1970, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Enedina Dias Pereira.

O pretendente: FERNANDO HENRIQUE NEGRI DE MENEZES, estado civil solteiro, 
profi ssão comerciário, nascido nesta Capital, Santa Cecilia - SP, no dia 13/02/1991, re-
sidente e domiciliado no Jardim Almanara, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Juarez de 
Menezes e de Aurea de Oliveira Negri de Menezes. A pretendente: JULIANE THOMAZ 
PRÉQUERO, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida nesta 
Capital, Bela Vista - SP, no dia 30/10/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Ricardo Préquero e de Maria Regina Thomaz Préquero. Obs.: Cópia 
do Edital para ser afi xado no cartório de residência do pretendente.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SEXTA-FEIRA, 04 DE MAIO DE 2018

OBRIGAÇÃO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS
Quais empresas estão obrigadas aos programas PCMSO e PPRA? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE ALTERAR O REGIME DO FUNCIONÁRIO MENSALISTA 
PARA O REGIME DE TEMPO PARCIAL, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que para os atuais empregados, a adoção do regime 
de tempo parcial será feita mediante opção manifestada perante a 
empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de negociação 
coletiva. Desta forma, somente com a anuência do sindicato poderá 
ocorrer esta alteração. Base Legal – Art.58-A, §2º da CLT.

FÉRIAS NO MESMO PERÍODO
Funcionários casados que trabalham na mesma empresa têm o direito 
de tirar férias no mesmo período, inclusive no período de férias esco-
lares? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIO
Filial foi fechada e possui funcionária afastada por auxílio doença, 
podemos transferi-la para a matriz? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO COMISSIONISTA MISTO, QUE RECEBE SALÁRIO FIXO MAIS 
VALOR DE COMISSÕES DEVERÁ RECEBER AINDA DSR SOBRE COMISSÕES?

De acordo com a Súmula nº 27 do TST, é devido o reflexo do repouso 
semanal remunerado sobre as comissões, independentemente de o 
empregado receber salário fixo ou ser comissionista puro.

CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS
A Empresa deve possuir caixa de remédios e de primeiros socorros? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

NÚMERO MÁXIMO DE ESTAGIÁRIOS
Qual a quantidade máxima de estagiários que a empresa pode possuir, devem 
estar cursando em alguma instituição de ensino, podemos pagar prêmio, 
comissão, bonificação ou PR? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Você pode ter uma infi nidade de 
competências e qualifi cações e ser o melhor 
candidato para determinada vaga, mas para 
que o mercado de trabalho tenha noção 
disso é preciso ter um currículo (CV) bem 
elaborado e pensado de forma que refl ita 
seu potencial e suas principais qualidades. 
Caso contrário, diversas oportunidades serão 
perdidas

WallJobs (*)

Para isso, é preciso pensar de maneira estratégica 
– e isso vale também para o primeiro empre-
go. Quanto mais direcionado for, maior será a 

precisão e a assertividade. Sendo assim, confi ra os 
erros mais comuns em sua montagem e certifi que-se 
de NÃO os cometer.

1. Ninguém tem bola de cristal - Assim como 
você não tem como adivinhar quais empresas estão 
contratando, as companhias não conseguem des-
cobrir seus dados de contato se eles não estiverem 
presentes no documento. Além disso, a ausência 
de outras informações importantes, como idade e 
endereço e até redes sociais podem atrapalhar no 
processo de seleção, fazendo com que sua aplicação 
seja descartada mesmo se seus conhecimentos 
forem perfeitos para a vaga em questão.

2. Não segmentar - Todo mundo tem pelo menos 
uma meta profissional. Pode ser que você goste de 
duas ou mais áreas e que queira se candidatar para 
o cargo em todas elas. Nesses casos, é importante 
ter um arquivo para cada ramo. Afinal, o descri-
tivo de objetivos profissionais de uma atribuição 
nunca será igual ao outro. Colocar, por exemplo: 

Administrativo, Comunicação ou Financeiro não 
é nada aconselhável.

3. Ser muito extenso - Todas as qualificações 
– desde que estejam em conformidade com a 
oportunidade oferecida – são válidas. Mas, prin-
cipalmente para candidatos em início de carreira, 
uma página é mais do que o suficiente para o 
currículo. Lembre-se, o recrutador terá diversos 
interessados para analisar. A tendência é que ele 
priorize aqueles em que consegue destacar os 
pontos principais com maior facilidade.

4. Autoavaliação comportamental - Ser 
autocrítico é uma qualidade que deve sempre ser 
estimulada. Porém, essas avaliações devem ser 
dosadas e cuidadosas. Não é recomendado que um 
pretendente se elogie em demasia no CV. Deixe 
esse tipo de julgamento para quem for lhe avaliar 
presencialmente. Mas, vale lembrar, adjetivos mais 

concretos, como “sólida experiência” ou “intenso 
contato com a atividade”, são válidos e devem ser 
utilizados na síntese de competências.

5. Ortografia e revisão - Lembre-se: um CV é 
um documento que será lido e avaliado por outras 
pessoas. Não são só as suas capacidades que estão 
sendo julgadas com esse tipo de arquivo, mas tam-
bém sua habilidade gramatical. Para evitar erros, 
vale ler e revisar quantas vezes julgar necessário 
para que o currículo esteja cada vez mais adequado 
e correto. Caso não se sinta seguro, vale pedir para 
que terceiros, como amigos ou familiares, efetuem 
a leitura e te auxiliem nesse quesito.

(*) - Criada em 2015 ‘por universitários e para 
universitários’, a startup busca descomplicar o processo 

burocrático de contratação de estagiários no Brasil, 
dando suporte nos 3 pilares que fazem parte do processo: 

empresa, universidade e estudantes.

Os 5 erros mais comuns ao montar um currículo

A regulamentação foi um 

passo de importância 

ímpar para o mercado  

impulsionando a 

descentralização dos 

serviços fi nanceiros

Fausto Ferraz (*)

A regulamentação das Fin-
techs de crédito no país, 
recém anunciada pelo 

Conselho Monetário Nacional, 
cria as Sociedades de Crédito 
Direto (SCD) e as Sociedades 
de Empréstimo entre Pessoas 
(SEP), e as coloca sob a super-
visão do Banco Central do Brasil. 
A principal conquista dessa nova 
regulamentação foi, de fato, a 
desintermediação bancária na 
oferta de crédito pelas fi ntechs, 
incentivando a concorrência no 
setor e, consequentemente, po-
dendo exercer relevante pressão 
na redução das taxas de juros 
cobradas pelos bancos.

As SCDs poderão realizar 
operações de empréstimo, fi nan-
ciamento e aquisição de direitos 
creditórios por meio de platafor-
ma eletrônica, unicamente com 
a utilização de capital próprio. 
Ou seja, está vedada a captação 
de recursos junto ao público em 
geral. Adicionalmente, tais insti-
tuições poderão prestar serviços 
de análise de crédito e cobrança 
para terceiros, bem como distri-
buição de seguros e emissão de 
moeda eletrônica (pré-pagos).

Já as SEPs poderão interme-
diar operações de empréstimo 
e fi nanciamento entre pessoas 
(“peer-to-peer lending”) através 
de plataforma eletrônica, sem re-
tenção direta ou indireta de risco 
de crédito por meio da vinculação 
do instrumento representativo 
de crédito ao instrumento de 
captação (nos moldes de uma 
operação ativa vinculada). 

Diferentemente das SCDs, as 
SEPs não poderão realizar ope-
rações de crédito com recursos 
próprios, mas também poderão 
prestar serviços de análise de 
crédito e cobrança, distribuição 
de seguros e emissão de moeda 
eletrônica. Além disso, foi defi -

nido um limite operacional, no 
qual os credores poderão ter, no 
máximo, uma exposição de R$ 15 
mil com um mesmo devedor, em 
uma mesma SEP.

O funcionamento desses tipos 
de instituições, as quais deverão 
ser constituídas sob a forma 
de sociedade anônima, estará 
sujeito à prévia autorização do 
Banco Central e à manutenção 
de um capital social mínimo in-
tegralizado ao patrimônio líquido 
de R$ 1 milhão. O trâmite dos 
processos de autorização se dará 
por meio da apresentação de uma 
justifi cativa fundamentada para 
o negócio, juntamente com um 
rol de documentos de caráter 
comprobatório. 

Entretanto, o prazo de dura-
ção desses processos ainda não 
fi cou claro, o que pode fazer com 
que novas ideias e modelos de 
negócio inovadores se tornem 
obsoletos uma vez que o “time-
to-market” é um dos fatores 
críticos de sucesso, caso haja 
uma demora considerável na 
concessão da autorização de 
funcionamento.

Como decorrência óbvia da 
supervisão pelo Banco Central, 
formalmente, tais instituições 
deverão prestar contas ao regu-
lador no âmbito de informações 
contábeis e de central de risco 
de crédito (especifi camente, no 
caso das SEPs), bem como im-
plementar estruturas, sistemas, 
processos e controles que garan-
tam maior nível de governança. 
Por outro lado, está previsto 
que essas instituições também 
possam acessar o SPB (Sistema 
de Pagamentos Brasileiro) por 
meio de uma conta de liquidação.

A regulamentação foi um passo 
de importância ímpar para o mer-
cado dado pelo Banco Central, 
impulsionando a descentraliza-
ção e a invoção da indústria de 
serviços fi nanceiros. Mas ainda 
paira a dúvida com relação ao 
“peso da mão” do regulador no 
que tange ao rol de exigências a 
serem cumpridas pelas fi ntechs 
de crédito, dentre eles o capital 
mínimo de R$ 1 milhão.

 
(*) - É diretor de serviços

da Senior Solution

Regulamentação das Fintechs 
aumenta concorrência no 

setor fi nanceiro

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 J
or

na
l E

m
pr

es
as

 e
 N

eg
óc

io
s 

Lt
da

.. 
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 a

ss
in

at
ur

a 
cl

iq
ue

 n
o 

lin
k:

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/
V

er
ifi

ca
r/

64
C

D
-C

E
5C

-4
A

D
5-

C
48

5




