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BOLSAS
O Ibovespa: -0,65% Pontos: 
83.081,88 Máxima de -0,01% 
: 83.614 pontos Mínima de 
-2,67% : 81.391 pontos Volu-
me: 17,83 bilhões Variação em 
2018: 8,74% Variação no mês: 
-3,52% Dow Jones: +0% Pon-
tos: 24.715,09 Nasdaq: -0,38% 
Pontos: 7.354,34 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7364 Venda: R$ 3,7369 
Variação: +1,01% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,82 Venda: R$ 3,92 
Variação: +0,86% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7497 Venda: R$ 
3,7503 Variação: +1,71% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,6830 
Venda: R$ 3,8900 Variação: 
+1,04% - Dólar Futuro (junho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,42% ao 
ano. - Capital de giro, 9,32% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.291,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,15% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 153,700 
Variação: +0,01%.

Cotação: R$ 3,7445 Variação: 
+1,19% - Euro (17h33) Compra: 
US$ 1,1767 Venda: US$ 1,1769 
Variação: -0,24% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3940 Venda: R$ 
4,3960 Variação: +0,8% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3330 Ven-
da: R$ 4,5800 Variação: +0,81%.

Futuro: -0,53% Pontos: 83.315 
Máxima (pontos): 84.200 Míni-
ma (pontos): 81.635. Global 40 
Cotação: 782,855 centavos de 
dólar Variação: +0,53%.

“Quando os ventos 
de mudança sopram, 
umas pessoas 
levantam barreiras, 
outras constroem 
moinhos de vento”.
Érico Veríssimo (1905/1975)
Escritor brasileiro

chamado Custo Brasil respon-
de por 26,5% do total do preço 
dos produtos. “Entre 1995 
e 2016 a indústria chegou a 
representar apenas 11,9% 
do PIB brasileiro”, lembrou 
Roriz (ABr). 

“Estamos cheios de 
dinheiro e cheios 
de vontade de 

emprestar”, disse na sexta-
-feira (18) o presidente do 
BNDES, Dyogo Oliveira, 
na abertura do seminário 
‘Desafi os e Oportunidades 
para o Crédito’, realizado 
pela Fiesp. “Nossa economia 
está em estado grave, mas 
nós estamos pensando nas 
ações certas e numa postura 
de transparência e diálogo”, 
disse Oliveira. “Vamos entrar 
numa nova era. A era dos juros 
baixos”, completou.

Para ele, as empresas vivem 
um processo de desalavanca-
gem. “Sabemos da necessida-
de de melhoria das condições 
de fi nanciamento. Estamos 

Presidente do BNDES 
diz que está “cheio de 
dinheiro” para emprestar

fazendo a digitalização do 
banco, que vai ser mais ágil e 
mais fl exível. Vamos oferecer 
mais alternativas”. Oliveira 
citou como exemplo uma linha 
com taxa fi xa de 10% ao ano, 
segundo ele, sem “semelhante 
no mercado”, e lembra que as 
linhas tradicionais do banco 
continuam disponíveis. “Não se 
assustem se o banco ligar para 
vocês para oferecer alguma 
oportunidade”.

Outro alvo da atenção do 
banco são os prazos de fi nan-
ciamento. “O nosso prazo de 
fi nanciamento à inovação foi 
ampliado de 12 para 20 anos 
e estamos pensando na am-
pliação dos prazos para não 
comprometer o fl uxo de caixa 
das empresas”. O segundo 

vice-presidente da Fiesp, José 
Ricardo Roriz Coelho, apre-
sentou uma pesquisa sobre 
acesso aos fi nanciamentos: “A 
indústria é um setor crucial 
para a economia. A estimativa 
é a de que 1% de crescimen-
to na manufatura responda 
por 1,1% de crescimento na 
economia”.

De acordo com a pesquisa da 
Fiesp, 49% das médias empre-
sas industriais nem tentaram 
operar com o BNDES. “Alguns 
países têm políticas ambiciosas 
para o desenvolvimento da 
indústria 4.0, como França, 
Alemanha, Estados Unidos”, 
explicou Roriz Coelho. “No 
Brasil, investir não dá retorno”. 
Segundo a pesquisa, o setor é 
o que mais produz e difunde 

Para o presidente do BNDES, o Brasil vai entrar numa nova era.

A era dos juros baixos.

inovações, respondendo por 
70% dos gastos com pesquisa 
e desenvolvimento no setor 
privado. 

Mesmo diante de tanto 
potencial, o ambiente de ne-
gócios é desfavorável para as 

indústrias, avaliou Roriz Coe-
lho. “O Brasil está em primeiro 
lugar no ranking das maiores 
taxas de juros reais, spread 
bancário, volatilidade cambial 
e burocracia tributária, entre 
outras variáveis”, disse. Já o 

Estoque baixo
A Pró-Sangue registra queda na 

coleta de sangue nas últimas se-
manas. As reservas encontram-se 
em níveis preocupantes. O estoque 
da Fundação está 70% abaixo do 
patamar desejado. Atualmente, os 
sangues A+ e B+ estão críticos, ou 
seja, em condições de abastecer 
os hospitais por apenas dois dias. 
Já os tipos O+ e O- e B- estão em 
emergência. Informações no Alô 
Pró-Sangue 0800 55 0300. 

Em cerimônia, sexta-feira 
(18), em São Paulo, o presidente 
Temer anunciou que no mês 
de abril foram criados 115.898 
novos mil postos de trabalho no 
país. O presidente antecipou os 
dados do Caged no discurso a 
representantes do setor empre-
sarial. Com o resultado, o saldo 
de empregos fi cou positivo pelo 
quarto mês consecutivo no país 
e chega ao fi nal do primeiro qua-
drimestre de 2018 com 336.855 
empregos criados.

“Com o otimismo e com a 
certeza de que o Brasil saiu da 
recessão e vai caminhar é que 
digo, vamos em frente”, disse 
o presidente na cerimônia de 
encerramento do Fórum da 
Exame e CNI. Os dados do 
Caged foram divulgados pelo 
Ministério do Trabalho pou-
cos minutos após o discurso 

Presidente Michel Temer.

Ministro de Minas e Energia, 

Moreira Franco.

Continua a greve na 
Mercedes-Benz

São Paulo - Em greve desde o dia 
14, os trabalhadores da Mercedes-
-Benz, em São Bernardo rejeitaram 
na sexta-feira (18), a proposta 
de acordo coletivo apresentada 
em assembleia do Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC e decidiram 
continuar com a paralisação.

“Quem decide é o trabalhador. 
Já apresentamos a decisão para a 
empresa e pedimos novas roda-
das de negociações”, afi rmou em 
nota o diretor do sindicato Moisés 
Selerges, para quem a rejeição se 
deve, em grande parte, ao longo 
período em que os metalúrgicos 
tiveram de abrir mão de reajustes 
por causa da crise.

A proposta negociada pelo sin-
dicato previa a reposição salarial 
pelo INPC na data-base, em maio, 
mais abono de R$ 2,5 mil, parti-
cipação nos lucros paga em duas 
parcelas, renovação das cláusulas 
sociais - com a inclusão da cláusula 
de salvaguarda da reforma traba-
lhista - e estabilidade até maio de 
2019 (AE).

São Paulo - A inovação in-
dustrial precisa se tornar parte 
central da política industrial do 
Brasil, disse na sexta-feira, 18, 
o presidente da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), 
Robson de Andrade, durante 
abertura do evento “A Indústria 
do Futuro”, organizado pela 
entidade e Revista Exame.

De acordo com ele, foi a partir 
deste pensamento que o setor 
público e entidades representa-
tivas do setor privado iniciaram 
a Mobilização Empresarial pela 
Inovação (MEI). Foram feitos 
investimentos de R$ 2,5 bilhões 
em institutos tecnológicos 
criados na esteira do MEI. Por 
iniciativa da MEI, foi criada 
a rede de 25 Institutos Senai 
de Inovação, que possui 543 
colaboradores, dos quais 211 
são mestres e doutores (aproxi-
madamente 39% do quadro). Já 
foram entregues 241 projetos e 
estão em andamento 256, que 
movimentam R$ 527 milhões. 

Para Andrade, a inovação é 
primordial para um setor que 
emprega mais de 10 milhões de 
pessoas e responde por 45% 
de todos os impostos pagos no 

Presidente da CNI,

Robson de Andrade.

Genebra - A crise na Vene-
zuela pode ter uma repercussão 
imediata nas fronteiras com o 
Brasil e fazer com que surtos 
de doenças atinjam áreas do 
território brasileiro. O alerta é 
do diretor-geral da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
que na sexta-feira (18), se pro-
nunciou pela primeira vez em 
relação à situação em Caracas. 
De acordo com ele, o país voltou 
a registrar surtos de malária e 
sarampo. 

Desde meados de 2016, a 
Venezuela também vive um 
surto de difteria, com mais de 
1,6 mil casos. Segundo a OMS, 
a importação da doença para o 
Brasil já é uma realidade. “Há 
uma migração e, como sabem, 
os surtos podem se espalhar 
pelos demais países”, disse 
Tedros. “Já tratei desse tema 
com as autoridades brasileiras 

Diretor-geral da OMS, Tedros 

Adhanom Ghebreyesus.

Pilar Olivares/Reuters
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Rio - O governo está preo-
cupado com a alta da gasolina 
e vem conversando com a 
Petrobras para tentar encon-
trar uma maneira de aliviar 
o bolso do consumidor, disse 
na sexta-feira (18), o ministro 
de Minas e Energia, Moreira 
Franco, após palestra na As-
sociação Comercial do Rio de 
Janeiro. “Está subindo demais, 
eu já tinha conversado ante-
riormente com o presidente 
Pedro Parente (da Petrobras) 
e cheguei até em determinado 
momento a conversar com o 
presidente do Cade que havia 
uma distorção que ninguém 
entendia”, afi rmou.

“A Petrobras adota uma 
política de preços que me 
parece correta, mas ela tem 
que entender que a compo-
sição desse preço tem outros 
fatores então que ela tem que 
entrar... Porque a gasolina, o 
combustível de modo geral, e 
sobretudo o gás de cozinha é 
fundamental”, avaliou Franco. 
Ele disse que não há data 

Presidente da Volks 
observa câmbio ‘com 
bastante atenção’

São Paulo - O presidente da 
Volkswagen, Pablo Di Si, se 
reuniu na sexta-feira (18), com 
o ministro da Fazenda, Eduardo 
Guardia, e disse a ele que observa 
“com bastante atenção” esse mo-
mento de volatilidade do câmbio, 
informa nota da assessoria de 
imprensa da montadora. 

Os executivos da Volkswagen 
também apresentaram a Guardia 
o plano de investir R$ 7 bilhões 
no Brasil até 2020, com o lan-
çamento de 20 modelos. Di Si, 
além disso, “reconheceu o bom 
trabalho que o Ministério da 
Fazenda tem feito no combate 
à inflação, permitindo assim 
melhores condições para o 
desenvolvimento do mercado, 
como o automotivo”. A reunião 
ocorreu em um momento em que 
a indústria automotiva espera 
ansiosamente pelo anúncio do 
Rota 2030, o novo programa do 
governo para o setor. 

O programa dará prazo de até 
15 anos para as empresas abate-
rem no pagamento de impostos 
federais os créditos gerados por 
investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) realiza-
dos nos três primeiros anos do 
programa. A expectativa é que 
o programa seja anunciado nos 
próximos dias. As equipes estão 
redigindo uma MP e atos norma-
tivos que a regularão (AE).

Temer: no mês de abril foram criados 
115.898 novos postos de trabalho

Temer disse que é necessário 
“confi ar no que está acontecen-
do no Brasil” e apontou que os 
dados do Caged são um sinal de 
que o país está saindo da reces-
são. Ele comentou também a 
oscilação negativa do Ibovespa. 
Essa variação não confi gura 
um quadro que possa justifi car 
pessimismo porque foi pontual. 
“Ela não caiu, ela variou. Cair 
seria voltar aos padrões de dois 
anos atrás”, defendeu.

Aos empresários presentes, 
o presidente defendeu que a 
inovação tecnológica induz à 
busca de novas ideias, aperfei-
çoamento e prosperidade. Em 
sua fala, fez ainda uma defesa 
de projetos como a reforma 
trabalhista e as medidas de 
controle dos gastos públicos. 
“Fizemos uma coisa muito ra-
zoável, nada populista” (ABr).

de Temer e detalham que o 
resultado de abril é decorren-
te de 1.305.225 admissões e 
1.189.327 desligamentos. O 
melhor desempenho foi do 
setor de serviços, que abriu 
64.237 vagas, 0,38% a mais 
do que em março. A segunda 
performance fi cou por conta 
da indústria de transformação, 
que abriu 24.108 postos.

CNI: inovação deve ser parte 
central da política industrial

Brasil. “Por isso precisamos de 
inovação. Os investimentos têm 
que ser facilitados e não difi -
cultados”, disse acrescentando 
que reestruturar os investimen-
tos é o objetivo para estimular 
o desenvolvimento do Brasil. O 
ministro de Ciência e Tecnolo-
gia, Gilberto Kassab, endossou 
as palavras do presidente da 
CNI e disse que seu ministério 
estará sempre aberto para 
atender as demandas do setor 
industrial no que se refere à 
inovação (AE).

OMS alerta: crise na Venezuela 
pode causar surtos no Brasil

e estamos ajudando tanto as 
regiões do Brasil como dentro 
da Venezuela. Mas é muito 
preocupante. São três surtos 
juntos”, afi rmou. 

Para a entidade, o risco é de que 
o fl uxo de pessoas possa provocar 
uma nova onda de transmissão 

de certas doenças que, no Brasil 
ou na Colômbia, estavam sob 
controle ou mesmo eliminada, 
como no caso da malária. “Há falta 
de remédios e de abastecimento. 
Estamos dando apoio e tentando 
aumentar o fornecimento de va-
cinas e intensifi car campanhas”, 
explicou Tedros. 

Internamente, porém, a OMS 
já não confi a mais nos dados ofi -
ciais da Venezuela. Um dos casos 
se refere ao sistema de saúde, 
mortalidade e o número de ca-
sos de malária. A Venezuela, por 
exemplo, informou à OMS que 
registrou apenas uma morte pela 
malária em 2016. Mas a entidade 
estima que ocorreram até 280 
mortes e estima que, em 2017, 
mais de 400 mil casos foram re-
gistrados no país, quase dez vezes 
mais que no início da década. Em 
2010, o país havia registrado 45 
mil casos de malária. Em 2016, a 
taxa já era de 240 mil (AE). 

Governo estuda baratear 
preço do combustível

para a mudança, mas que vai 
avaliar redução em impostos 
como PIS, Cofi ns e ICMS. “A 
única maneira de encontrar a 
solução é mudança... eu acho 
que o imposto está muito alto, 
temos que repensar”, afi rmou.

O ministro ainda confi rmou que 
a Petrobras é credora nas nego-
ciações com o governo em relação 
ao encontro de contas da cessão 
onerosa, mas não antecipou 
detalhes de como o pagamento 
será feito à estatal (AE).

Novo pacote de medidas contra 
corrupção

O procurador da República Deltan Dallagnol, co-
ordenador da força-tarefa da Lava Jato, anunciou na 
sexta-feira (18) que será lançada em junho uma nova 
campanha contra a corrupção, elaborada pela organi-
zação Transparência Internacional e pela FGV. O novo 
pacote terá mais de 70 propostas atacando a corrupção 
em 12 diferentes frentes. “Dentre estas propostas estará 
a desburocratização, algo que é bom ao ambiente empre-
sarial e ao combate à corrupção porque na burocracia 

se cria difi culdades para vender facilidades”, disse o 
procurador durante uma palestra a empresários no 
litoral paulista. Dallagnol solicitou apoio da plateia para 
apoiar a nova campanha, destacando que o novo pacote 
também apresentará como sugestão a inserção na grade 
curricular da educação básica de uma disciplina tratando 
do tema de combate à corrupção e controle social das 
coisas públicas. O procurador também destacou que o 
novo pacote vai propor a redução do alcance do foro 
privilegiado que, segundo ele, atualmente benefi cia 55 
mil pessoas e passaria a atingir somente 15 pessoas (AE). 
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Certifi cações ISO: a garantia 
de uma gestão efi caz

Desde a época em que o 

meio de produção era 

puramente artesanal, 

as pessoas procuram 

diferenciar os produtos 

bons dos ruins

Com a chegada da primei-
ra revolução industrial, 
as empresas passaram a 

buscar maneiras de padronizar 
a qualidade dos produtos, e 
serviços, que entregam ao 
mercado. Já após a segunda 
guerra mundial, a demanda 
por bens de consumo cresceu 
no mundo todo, fazendo com 
que a indústria aumentasse sua 
produtividade, criando rotinas 
de produção para entregar pro-
dutos com qualidade, escala e 
padronização.

Na época, a indústria estava 
arrasada pelos esforços de 
guerra e era difícil garantir 
qualidade no que era produ-
zido em meio à alta demanda. 
Foi então, que em 1946, se 
utilizando da própria base de 
normas militares e com o obje-
tivo de facilitar a coordenação 
internacional e unifi cação dos 
padrões industriais, surgiu a 
ISO International Organization 
for Standardization, ou em 
português Organização In-
ternacional de Normalização. 
Sediada em Genebra, a ISO 
contava, inicialmente, com 
representantes de 25 países.

O escopo de atuação da 
ISO abraça todos os tipos de 
organizações, uma vez que a 
entidade tem normas estabe-
lecidas em todos os campos 
de conhecimento. No entanto, 
existem seis normas que, por 
sua abrangência e importância, 
podem ser implementadas 
em todos os tamanhos de 
empresas, inclusive pequenas 
e médias. A ISO 9001 é uma 
certifi cação de padronização 
da qualidade, que garante uma 
gestão efi ciente em todos os 
âmbitos da companhia; a ISO 
14001 é voltada ao cumprimen-
to das legislações ambientais, 
visando minimizar impactos; a 
ISO 45001 é dedicada exclusi-
vamente à saúde e segurança 
ocupacional dos funcionários; 
a ISO 19600, que atua na 
gestão de compliance; a ISO 
31000, que aborda gestão de 
risco; e por fi m a ISO 37001, 
antisuborno.

Essas certifi cações podem 
ser aplicadas de forma se-
parada ou conjunta, dando 
garantias ao mercado de 
que as organizações que as 
possuem, tem boas práticas 
e altos padrões de qualidade 
dos produtos e/ou serviços, 
além de processos muito bem 
estruturados. Juntas, elas atu-
am de maneira inteligente nas 

cinco áreas mais sensíveis de 
qualquer empresa: qualidade 
em produtos ou serviços, sus-
tentabilidade ambiental, saúde 
e segurança de pessoas, gestão 
de risco e compliance.

E, ao contrário do que possa 
parecer, a implementação é 
bastante simples. A primeira 
fase é de diagnóstico, que 
pode ser feito tanto por uma 
equipe interna de qualidade 
quanto por uma consultoria 
terceirizada. Nessa etapa, é 
identifi cado qual será a melhor 
e mais urgente norma a ser im-
plementada. São mencionados 
os ajustes necessários, bem 
como um cronograma para 
adequação dos requisitos da 
norma. O cronograma varia 
caso a caso e leva em conside-
ração os recursos fi nanceiros, 
prazos e metas. 

De modo geral, a implanta-
ção de todos os itens demora 
entre seis e dez meses. Após 
esse período, a empresa passa 
pelo processo de acreditação 
junto a uma certifi cadora que 
é credenciada junto ao Inme-
tro. Investir em certifi cações 
ISO pode trazer inúmeros 
benefícios. Além de melhoria 
nos processos, é perceptível 
uma signifi cativa redução nos 
desperdícios, os chamados sa-
vings. A diminuição dos custos 
e o aumento da produtividade 
também aparecem entre as 
principais vantagens, uma vez 
que a partir da implementação 
da norma a organização passa a 
ter um melhor aproveitamento 
dos recursos. 

Como consequência, a em-
presa passa a adotar a certifi -
cação como estratégia de ma-
rketing, visando demonstrar 
aos clientes que é uma empresa 
confi ável. Apesar de sua im-
portância para o desenvolvi-
mento do mercado nacional, 
as empresas brasileiras ainda 
não dão a atenção necessária 
às certifi cações ISO. O inves-
timento para a conquista da 
certifi cação é rapidamente re-
cuperado, visto que a empresa 
ganha com melhoria da gestão, 
a eliminação de desperdícios 
e a possibilidade de aumen-
to de vendas, já que muitas 
empresas de maior porte ou 
multinacionais só aceitam 
fornecedores certifi cados. 

Ao ampliar o escopo de 
atuação, a empresa consegue 
reaver seu investimento e per-
cebe ainda seu fl uxo de receita 
aumentar exponencialmente. 
Sem dúvida, é bom para a 
empresa e para o país como 
um todo, que só tem a ganhar 
com a melhoria da qualidade.

(*) - É engenheiro mecânico, bacharel 
em física aplicada pela USP e 

fundador da PALAS, consultoria em 
gestão da qualidade.

Alexandre Pierro (*)
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O ex-dirigente Michel Platini 
revelou na sexta-feira (18) que 
os organizadores da Copa do 
Mundo de 1998, na França, 
manipularam o sorteio das 
chaves da competição para 
que as seleções francesa e a 
brasileira não se enfrentassem 
antes da grande fi nal. O “peque-
no esquema” foi revelado em 
uma entrevista à rádio “France 
Bleu”. Platini, à época, era pre-
sidente do Comitê Organizador 
da Copa da França.

“Quando organizamos o ca-
lendário, fi zemos um pequeno 
esquema. Se terminássemos 
em primeiro do grupo, e se o 
Brasil terminasse em primeiro, 
apenas nos encontraríamos na 
fi nal”, disse Platini. Naquele ano, 
França e Brasil estavam entre as 
oito seleções que seriam cabeças 
de chave. Para não caírem em 
grupos aleatórios, segundo Pla-
tini, o sorteio, realizado em 1997, 

Apesar da queda, o país 
registrava em 2017, 
11,5 milhões de analfa-

betos. Os dados fazem parte 
da pesquisa Educação 2017, 
que o IBGE divulgou na sexta-
-feira (18).

Mesmo com a redução de 0,2 
pp na taxa de analfabetismo, o 
país ainda não atingiu a meta 
do Programa Nacional de Edu-
cação (PNE), cujo objetivo era 
alcançar uma taxa de 6,5% em 
2015. O destaque fi cou com as 
regiões Centro-Oeste (5,2%), 
Sudeste e Sul (ambas com 
3,5%), que já estam abaixo 
dessa meta. Nas regiões Nor-
deste (14,5%) e o Norte (8%), 
no entanto, o percentual anda 
encontra-se bem acima da 
meta intermediária do PNE.

Uma constatação impor-
tante foi a de que a taxa de 
analfabetismo caiu mais entre 

A taxa de analfabetismo persiste para as idades mais avançadas. 

Em 2017, entre as pessoas com 60 anos ou mais a taxa foi 19,3%.

O francês Michel Platini

é ex-jogador de futebol

e ex-presidente da Uefa.

Basta uma busca rápida em 
um site de reservas de hotéis 
para perceber que conseguir 
alojamento em Windsor não 
é tarefa fácil, nem barata. A 
pequena cidade de 26 mil 
habitantes está recebendo 
milhares de turistas de todas 
as partes do mundo, que 
acompanham o casamento 
do princípe Harry, 33 anos, 
com a atriz norte-americana 
Meghan Markle, 36 anos. E 
as diárias variam entre 260 
e 430 euros (algo em torno 
de R$ 1 mil a R$ 1.700). E o 
movimento dos curiosos não 
é apenas em Windsor, mas 
também na capital Londres, 
que fi ca a cerca de 35 km de 
distância.

A expectativa é de que 100 
mil pessoas se desloquem até 
o local para tentar ver algum 
detalhe das bodas. Com tantos 
curiosos e admiradores, as 
linhas de trens estão com o 
dobro de vagões em funcio-
namento para tentar atender 
a demanda. O grande fl uxo 
aquece a economia local -  

Comércio fatura com casamento do príncipe Harry

e a atriz Meghan Markle.

Alemanha lidera 
ranking da Fifa

Faltando menos de um mês para 
a Copa do Mundo, a Fifa divulgou 
a tabela atualizada de seu ranking. 
Sem mudanças entre os 10 pri-
meiros, a lista continua liderada 
pela Alemanha, seguida por Brasil, 
Bélgica e Portugal. Entre os países 
que estão no Mundial, a Arábia 
Saudita foi quem mais ganhou 
posições, subindo quatro degraus 
no ranking e ocupando, agora, a 67ª 
posição. A seleção saudita venceu 
por 2 a 0 a Grécia em um amistoso 
de preparação para a Copa.

Um dos grandes destaques da 
lista foi a seleção do Kuwait, que, 
mesmo não estando no Mundial, 
subiu 16 colocações e fi ca na 160ª 
atualmente. As seleções de Gra-
nada (163ª), Estônia (63ª), Gabão 
(90ª) e Noruega (48ª) também su-
biram no ranking. Mas, se algumas 
seleções melhoraram a posição 
na lista, outras pioraram, como 
Jamaica (52ª), Argélia (64ª), Iraque 
(91ª) e Palestina (96ª), que caiu 13 
colocações. A Itália continua na 20ª 
colocação no ranking, a pior marca 
da história da “Azzura”. 

Confi ra o “top 10” do ranking: 1º 
Alemanha - 1544; 2º Brasil - 1384; 3º 
Bélgica - 1346; 4º Portugal - 1306; 5º 
Argentina - 1254; 6º Suíça - 1179; 7º 
França - 1166; 8º Espanha - 1162; 
9º Chile - 1146; e 10º Polônia - 1128 
(ANSA).

Surto de ebola 
não é ‘emergência 
internacional’

A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) afi rmou na sexta-feira (18) 
que a República Democrática do 
Congo (RDC) enfrenta um risco 
de saúde pública “muito elevado”, 
principalmente depois do país 
confi rmar 14 casos de ebola neste 
último surto da doença. No entanto, 
a epidemia não é tratada como uma 
emergência internacional.

“As condições para declarar uma 
emergência pública não estão lá, 
mesmo que tenhamos que enfren-
tar várias difi culdades para conter 
a doença”, afi rmou Robert Steffen, 
chefe do Comitê de Emergência da 
OMS, durante coletiva de imprensa 
após uma reunião emergencial. Na 
quinta-feira (17), a OMS registrou 
o primeiro caso da doença em uma 
zona urbana da RDC. De acordo 
com o ministro da Saúde do país, 
Oly Ilunga, o surto se espalhou 
para uma cidade da província do 
Equador. A partir do caso, o risco 
de transmissão em países da re-
gião passou de “moderado” para 
“elevado”.

A organização ainda afi rmou 
que está enviando 7540 doses da 
vacinas experimental “rVsv-Zebov” 
para o país. O Ministério da Saúde 
do Congo relatou que ao todo são 
45 casos, entre eles há 10 sus-
peitos e 21 prováveis. O surto de 
ebola mais violento da história do 
continente aconteceu entre 2013 
e 2016. Na ocasião, quase 12 mil 
pessoas morreram de cerca de 29 
mil casos (ANSA).
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IBGE: o país registrava em 2017 
mais de 11 milhões de analfabetos
Entre 2016 e 2017, a taxa de analfabetismo no país entre pessoas com 15 anos ou mais de idade foi 
estimada em 7%, uma queda de 0,2 ponto percentual (pp) em relação aos 7,2% da taxa registrada em 
2016, o equivalente a menos 300 mil pessoas

A pesquisa constatou exis-
tência de relação direta do 
analfabetismo com a idade. 
Segundo o IBGE, “o caráter 
estrutural desse indicador, ou 
seja, a taxa de analfabetismo, 
mesmo em queda, persiste 
mais alta para as idades mais 
avançadas. Em 2017, entre as 
pessoas com 60 anos ou mais, 
a taxa foi 19,3%, 1,1 pp menor 
do que em 2016 (20,4%). 

Na Região Nordeste, 38,6% 
da população de 60 anos ou 
mais não sabia ler ou escrever 
um bilhete simples quatro 
vezes maior que a taxa do 
Sudeste para o mesmo grupo 
etário, 10,6% em 2017. Os 
dados mostram que o país 
tem avançado em termos 
educacionais, mas persistem 
algumas desigualdades, prin-
cipalmente do ponto de vista 
regional (ABr).

as pessoas de cor preta ou 
parda, se mantendo pratica-
mente estável na população 
com 15 anos ou mais de cor 
branca. Os dados indicam que, 
de 2016 para 2017, a taxa de 

analfabetismo entre pretos e 
pardos chegou a cair 0,6 pp, 
passando de 9,9% para 9,3%; 
enquanto entre as pessoas 
brancas o recuo foi 0,2 pp – de 
4,2% para 4%.

Casamento real aquece 
economia britânica

com os gastos dos turistas em 
hospedagem, alimentação, be-
bidas, lazer e, claro, souvenirs. 
Os brindes e recordações do 
casamento do caçula da prin-
cesa Diana (morta em 1997) e 
do princípe Charles inundaram 
o comércio.

Caneca, bonés, máscaras com 
o rosto dos noivos, camisetas, 
bandeiras, pratos, toalhas de 
mesa, chaveiros, colheres, ímãs 

de geladeira e marcadores de 
texto. Há de tudo e para todos 
os bolsos. Uma caneca com a 
foto do noivado, por exemplo, 
pode custar 20 libras esterli-
nas, cerca de R$ 100. Quem 
quiser uma recordação com 
um preço mais modesto, os 
chaveiros e os ímãs são uma 
boa opção, com custo de 3 
libras esterlinas, ou seja, R$ 
15 (ABr).

Sorteio da Copa de 98
foi manipulado, revela Platini

colocou os franceses no grupo 
A, e os brasileiros na chave C, 
impedindo que ambos os países 
se enfrentassem antes da fi nal.

No entanto, o esquema só 
daria certo se as duas seleções 
terminassem na primeira posi-
ção em seus respectivos grupos, 
e continuassem avançado na 

competição, o que, de fato, 
ocorreu. “Você acha que os 
outros não fazem o mesmo nas 
suas Copas? É uma brincadeira? 
Brasil e França na fi nal era o 
que todos sonhavam”, revelou 
Platini.  A manipulação acabou 
dando certo para a França, que, 
com um show de Zinedine Zi-
dane, derrotou o Brasil por 3 a 
0 na fi nal e conquistou o título 
Mundial, o único da história da 
seleção francesa.

O sorteio da Copa do Mun-
do de 1998 foi realizado por 
Joseph Blatter, que, na época, 
era secretário-geral da Fifa. O 
Mundial foi o último de João 
Havelange como presidente da 
entidade que rege o futebol no 
mundo. Outra grande polêmica 
desta competição foi o misterio-
so mal estar de Ronaldo horas 
antes da fi nal do torneio, que 
até hoje é contestado e alvo de 
muitas teorias (ANSA).

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL. 
4ª Vara Cível do Fórum de São Miguel Paulista

Edital de 1ª e 2ª Praça do bem imóvel e para intimação dos requeridos MARCO ANTONIO 
PARENTE (CPF. 687.648.718-00) seu cônjuge CELIA MARIA PARENTE (CPF. 639.798.028-
68), e demais interessados, que expedido na Ação de Indenização por Dano Moral, Processo nº 
1002580-83.2014.8.26.0005, em trâmite na 4ª Vara Cível do Fórum de São Miguel Paulista- 
Comarca de São Paulo/SP, ação esta requerida por CELEIDE CAMPOS (CPF. 413.635.668-49). 
Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, 
através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em 
condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Uma casa residencial à Rua Marco Polo, nº 
132, Distrito de Ermelino Matarazzo no Parque Boturussú/SP, e seu respectivo terreno medindo 
5,00m de frente; por 33,50m da frente aos fundos do lado direito., 33,25m do lado esquerdo , 
tendo nos fundos a mesma largura da frente ao qual fecha a área com o total de 166.87m²., 
confronta ainda pelo lado esquerdo com a casa de nº 140 e do lado direito com a casa de nº 
130, já nos fundos confronte com a propriedade de Heitor Freire de Carvalho e com frente para a 
Avenida Boturussú. Contribuinte: 111.264.0096-2 (conf. Av. 11 22/03/05). Matrícula 24.765 do 
12º CRI de São Paulo. ÔNUS: Av. 15 (02/04/2018) Penhora Exequenda. OBSERVAÇÃO: Nos 
moldes do artigo 843 § NCPC - Tratando-se de penhora em bem indivisível, a meação do 
cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. 2. AVALIAÇÃO 
TOTAL - R$ 565.483,80 (Maio/2018 Conf. Cálculo de Atualização da AAS). 3. VISITAÇÃO - 
Não há visitação. 4. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 06/07/2018, às 15h45min, 
e termina em 12/07/2018, às 15h45min e; 2ª Praça começa em 12/07/2018, às 15h46min, e 
termina em 01/08/2018, às 15h45min. 5. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital 
completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no 
site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio 
onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, 
nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email: 
contato@zukerman.com.br. Ficam os requeridos, MARCO ANTONIO PARENTE, seu cônjuge 
CELIA MARIA PARENTE e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não 
seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa 
pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. 
São Paulo, 10 de Maio de 2018.
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Os segredos
do bom feedback

Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, sábado a segunda-feira, 19 a 21 de maio de 2018

A - Wine Weekend 
Em sua nona edição, a Wine Weekend São Paulo Festival – o maior 
evento de vinho do país -, mostra anualmente a evolução desse setor 
no Brasil. Entre os dias 28 de junho e 1º de julho, na Bienal do  Ibira-
puera, os neófi tos e velhos amantes da bebida terão a oportunidade 
de conhecer e degustar rótulos do mundo todo. Palestras, exposições 
de arte, música ao vivo, jantares temáticos, ofi cinas e workshops, tudo 
voltado ao tema vinho. Mais de 80 expositores nacionais e estrangeiros 
já confi rmaram presença. Serão apresentados mais de 2.000 rótulos com 
preços diferenciados e descontos de até 70%. As vendas serão feitas 
de forma direta entre os produtores/importadores e os consumidores. 
Outras informações em: (www.vinhomagazine.com.br/ww/).

B - Pão de Queijo 
A Forno de Minas segue fi rme no propósito de transformar o pão de 
queijo em um produto global. Até terça-feira (22), a tradicional empresa 
de alimentos estará presente na NRA Show – organizada pelo National 
Restaurant Association – representante do segmento de food service 
norte-americano, em Chicago. Na maior feira do setor de restaurantes 
do mundo, com mais de 2 mil expositores, 70 mil pessoas e 30 países 
participantes, a indústria apresenta a versatilidade do produto, principal-
mente para servir em restaurantes, cafés e hotéis. A Forno de Minas é a 
única a disponibilizar uma versão da iguaria assada congelada, que fi ca 
pronta em cinco minutos e tem conquistado o paladar dos estrangeiros 
pelo sabor e praticidade.

C - Energia Solar
Em um cenário em que está considerando aderir à Aliança Solar Interna-
cional, já que o Brasil está entre os 20 maiores países consumidores, e se 
destaca na produção de energia renovável, acontece a Ecoenergy - Feira 
e Congresso Internacional de Tecnologias Limpas e Renováveis para a 
Geração de Energia. O evento terá início nesta terça-feira (22), no São 
Paulo Expo, e abrirá a programação da EnerSolar + Brasil. Profi ssionais 
debaterão questões regulatórias para o desenvolvimento da energia solar, 
disponibilização de linhas de fi nanciamento e novas iniciativas, assim 
como tecnologias disruptivas e alianças estratégicas entre os agentes. 
Outras informações em: (www.congressoecoenergy.com.br).

D - Prático e Efi ciente
A Super Estágios é uma franquia que oferece às empresas o melhor 
serviço de recrutamento e seleção de estudantes, para integrá-los a 
programas de estágio com acompanhamento e administração de todo o 
processo. Por meio de um sistema prático e efi ciente, proporciona aos 
estudantes a experiência para o início de sua formação profi ssional e, 
para as empresas, a possibilidade de recrutar os novos profi ssionais. A 
empresa cliente disponibiliza a vaga de estágio e a equipe da franquia 
encontra o candidato ideal para a vaga. A partir de uma triagem e sele-
ção de currículo, a Super Estágios envia o candidato com o perfi l exato 
para preencher a vaga da empresa. A receita do negócio vem da taxa 
de administração mensal que é cobrada da empresa cliente por cada 
estagiário contratado. Saiba mais em: (www.superestagios.com.br).

E - MasterChef Profi ssionais
As inscrições para a terceira temporada do MasterChef Profi ssionais já 
estão abertas. Os cozinheiros profi ssionais interessados em participar 
da competição, que será exibida pela Band no segundo semestre, devem 
preencher o formulário de inscrição no site do programa até o dia 25 de 
junho. Podem participar pessoas que tenham prestado serviços profi ssio-
nais como cozinheiros, comercializado alimentos ou frequentado escolas 
ou cursos profi ssionalizantes de culinária. Inscrições: (http://entreteni-
mento.band.uol.com.br/masterchef/profi ssionais/2018/inscricao/).

F - Vapor e Vácuo
Reconhecida por suas refeições orgânicas, a Vapza pioneira na produção 
de alimentos cozidos no vapor e embalados a vácuo, acaba de lançar 
sua loja virtual. Agora, os fãs da marca podem adquirir seus produtos 
favoritos com apenas alguns cliques, sem precisar sair de casa, basta 
acessar a plataforma (https://loja.vapza.com.br). A empresa, que possui 
tecnologia pioneira no Brasil para produção de alimentos cozidos no vapor 
e embalados à vácuo, trouxe este processo da Europa, aprimorando-o e 
adaptando à realidade da matéria-prima nacional. O site oferece ainda 
um livro virtual de receitas, o Cook Book, para inspirar os clientes da 
marca, com diferentes opções de prato elaborados com produtos Vapza. 

G - Laserterapia em Feridas 
Estão abertas as inscrições para o curso de capacitação sobre “Laserte-

rapia no tratamento de feridas”, ofertado na UFSCar. A atividade será 
realizada no dia 14 de julho e terá carga horária de oito horas, sendo seis 
para a parte teórica e duas horas de demonstração prática. O curso é 
voltado para profi ssionais da área da Saúde, como enfermeiros (técnicos 
ou graduados), fi sioterapeutas, farmacêuticos, médicos, dentre outros 
interessados. O curso objetiva capacitar os profi ssionais na aplicação 
do laser de baixa potência para tratamento de feridas, como úlceras de 
pressão, úlceras diabéticas (pés diabéticos), úlceras venosas, fi ssuras 
mamárias, queimaduras, feridas traumáticas e pós-operatórias. Ins-
crições: (ferida.ufscar@gmail.com). Informações tel. (16) 3306-6748. 

H - Novos Modelos
A Chevrolet vai apresentar 20 novos produtos e 10 novas versões e séries 
especiais até 2022 no Mercosul. O novo portfolio incluirá a renovação 
de produtos e a chegada de novos modelos em diversos segmentos. 
“Esta é a maior renovação da linha Chevrolet na história da marca na 
região, reforçando o nosso compromisso em colocar o cliente no centro 
de tudo o que fazemos. Os novos produtos vão surpreender o mercado 
com conteúdo e tecnologias inéditas”, diz Carlos Zarlenga, presidente 
da GM Mercosul. A Chevrolet é líder de mercado no Mercosul há mais 
de 2 anos e o Onix é o modelo mais vendido do mercado desde 2015.

I - Mães Advogadas 
Além da falta de estabilidade e segurança às advogadas que decidem ser 
mães, faltam modelos que auxiliem no equilíbrio na vida da profi ssional. 
Com foco nesse desafi o, o escritório de advocacia SV Law lançou o projeto 
‘Mães Advogadas’, um programa para traçar soluções para as mães que 
enfrentam esse momento da carreira e trazer refl exões sobre o cenário 
para o ambiente do escritório. A ideia é selecionar advogadas sêniores 
com fi lhos de até 3 anos de idade, para fazer parte da equipe. Com modelo 
de atuação fl exível, as profi ssionais poderão atuar em atividades como 
treinamento interno, produção de artigos, participação em palestras, 
congressos e eventos internos e outros projetos específi cos. Verifi que 
em: (http://www.svlaw.com.br/en/maes-advogadas/). 

J - Impressão 3D
Nos dias 1 e 12 de junho, Centro de Convenções Frei Caneca, acontece 
o Inside 3D PRrinting, que reune pesquisadores, indústria, investidores 
e os maiores especialistas e fornecedores mundiais de soluções para 
manufatura aditiva e impressão 3D. Os visitantes assistirão a demons-
trações das últimas novidades em impressoras e serviços, incluindo 
programas para projetistas, artistas e fabricantes. O evento será palco 
para a disseminação de informações técnicas e de mercado, no intuito 
de promover o desenvolvimento e a geração de negócios. Com a im-
pressão 3D, a indústria inova e traz formas diferentes, rápidas e mais 
competitivas de produção. Mais informações e inscrições no site: (http://
inside3dprintingbrasil.com.br/2018/).

A - Wine Weekend 
Em sua nona edição, a Wine Weekend São Paulo Festival – o maior 

D - Prático e Efi ciente
A Super Estágios é uma franquia que oferece às empresas o melhor 

“Feedback é o café da 

manhã dos campeões” 

já diziam os autores 

americanos Ken 

Blanchard e Spencer 

Johnson

Nos dias de hoje em que 
tudo surge no formato 
de receitas e “fórmulas 

mágicas”, a maioria dos líderes 
acredita que basta apenas uma 
boa técnica de feedback para 
que ele seja efi caz. Grande 
erro! Na realidade, o feedback 
é subaproveitado, pois além 
da técnica e estar a par sobre 
os vários aspectos da situação 
que será abordada durante a 
conversa, é preciso atenção 
a alguns pré-requisitos que 
muitas vezes são deixados de 
lado, como por exemplo, um 
relacionamento de qualidade 
com os seus colaboradores. 

Essa convivência saudável 
entre líder e liderado só será 
possível se houver confi ança 
de ambas as partes através de 
um diálogo transparente e com 
a defi nição clara dos papeis 
e responsabilidades de cada 
um. Caso contrário, de nada 
adiantará. O líder achará que o 
funcionário quer passá-lo para 
trás e o colaborador por sua vez 
se sentirá injustiçado e nem 
ao menos ouvirá o feedback 
tampouco irá refl etir como ele 
pode ajudar na construção da 
sua carreira.

Além da confi abilidade mú-
tua, para dar um bom feed-
back é preciso ousadia, outro 
pré-requisito fundamental 
para que essa conversa seja 
efi caz. Isto signifi ca não ter 
medo de dizer o que pensa, 
pontuando ao colaborador os 
comportamentos que precisam 
ser ajustados. Claro que nesse 
posicionamento deve ter res-
peito e sensibilidade. Não é 
preciso dizer que a ironia ou 
qualquer tipo de brincadeira 
pode se tornar ofensiva neste 
momento, levando a quebra de 
confi ança.

Para não ter medo de dar o 
feedback sem o líder se arriscar 
a perder credibilidade junto ao 
colaborador é preciso outro 
pré-requisito: Compaixão! 
E aqui não estou falando de 
“passar a mão na cabeça” nem 
de ter pena do colaborador. E 
sim de entender que ele como 
você são humanos,  tem difi cul-
dades, erram e que mesmo na 
busca de ser melhor as vezes 
fi camos bloqueados. Caso não 
haja esta atitude de compai-
xão, o perigo é a mensagem 
não ser bem recebida e,desta 
forma,que a situação se agrave.

Outro pré-requisito que 
normalmente é esquecido ou 
desconhecido pelos líderes: 
é acreditar no potencial que 
o liderado tem de crescer 
e se aperfeiçoar em um de-
terminado aspecto. Lembra 
que eu falei anteriormente da 
importância de um relaciona-
mento de confi ança? Pois é , 
esta confi ança é “mão dupla” 
ele tem que confi ra que você 
esta buscando o melhor para 
e você tem que acreditar que 
ele tem o potencial necessário 
para mudar.

Então no momentodo feed-
back é preciso que o líder se 
posicione como um Gestor Co-
ach, ouvindo com compaixão 
as difi culdades do colaborador 
bem como o ajudando a refl etir 
sobre suas atitudes e quais 
caminhos ele pode tomar para 
que haja uma mudança efetiva 
seja no comportamento ou em 
determinado processo dentro 
da empresa.

Por fi m lembrar que, o fee-
dback é um diálogo que não 
deve fi car preso ao passado, 
mas sim ter foco no futuro 
através do alinhamento das 
expectativas e da construção 
de um plano de ação em con-
junto. O feedback não é colocar 
o “dedo na ferida”, mas sim um 
trabalho em equipe em prol do 
desenvolvimento .

(*) - É CEO da ProFitCoach, Master 
Coach Certifi ed pela ICF e
Membro do Grupo Nikaia.

Eliana Dutra (*)

O Índice Geral de Preços - 
Mercado (IGP-M), usado no 
reajuste dos contratos de aluguel, 
registrou infl ação de 1,2% na 
segunda prévia de maio. A taxa é 
superior à registrada na segunda 
prévia de abril, que havia sido 
de 0,4%. O indicador, divulgado 
pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV), acumula taxas de infl ação 
de 3,28% no ano e de 4,08% em 
12 meses.

A alta entre as prévias de abril 
e maio foi infl uenciada principal-

mente pelos preços no atacado. 
O Índice de Preços ao Produtor 
Amplo, subíndice que analisa 
esse segmento, subiu de 0,46% 
em abril para 1,71% em maio.

O Índice Nacional da Cons-
trução Civil foi outro subíndice 
com alta na taxa, ao crescer de 
0,37% para 0,44% no período. Por 
outro lado, os preços no varejo, 
medidos pelo Índice de Preços 
ao Consumidor, registraram in-
fl ação de 0,2% em maio, abaixo 
do 0,27% de abril (ABr).

O índice é maior do que 
o registrado há cinco 
anos, quando 85% dos 

visitantes consultados disseram 
ter aproveitado a estadia no 
país. O levantamento foi feito a 
partir de entrevistas com 35.550 
pessoas em 15 aeroportos e 10 
pontos de entrada terrestre.

Entre os itens melhor ava-
liados estão a hospitalidade 
(98%), os alojamentos (96,4%), 
a gastronomia (95,7%) e os 
restaurantes (95,5%). Ainda, 
95% dos entrevistados afir-
maram que têm a intenção de 
retornar ao país. Nos cálculos 
do Ministério do Turismo, en-
traram no Brasil, em 2017, 6,5 
milhões de pessoas. O número 
signifi cou um aumento de 12% 
em relação ao desempenho de 
cinco anos atrás. Em 2013, o 
registro foi de 5,8 milhões de 
turistas internacionais.

O Rio de Janeiro é a cidade 
mais visitada entre os que pro-
curam lazer (27% dos entrevis-
tados escolheram esse destino). 
Em seguida vêm Florianópolis 
(20%), Foz do Iguaçu (12,5%) e 
São Paulo (7,8%). Entre aque-
les que viajam a negócios ou 

O Rio de Janeiro é a cidade mais visitada entre os que procuram lazer

(27% dos entrevistados escolheram esse destino).

BC amplia prazo 
para consulta sobre 
dívida bancária

O Banco Central (BC) ampliou o 
período de consulta disponível no 
Sistema de Informações de Crédito 
(SCR) de 12 para 24 meses. A ini-
ciativa é parte do item ‘Crédito mais 
barato da Agenda BC+’, formada por 
medidas para reduzir os custos dos 
empréstimos, aumentar a educação 
fi nanceira, modernizar a legislação 
e tornar o sistema fi nanceiro mais 
eficiente. São armazenadas as 
operações dos clientes com valor 
a partir de R$ 200,00, a vencer e 
vencidas.

A partir de agora, após obter a 
autorização do cliente para consulta 
ao sistema, as instituições fi nancei-
ras poderão verifi car até 24 meses 
de histórico da dívida bancária do 
cliente. “As séries mais longas de 
histórico de crédito permitirão uma 
melhor avaliação do risco envolvido 
em cada operação, aumentando 
a competitividade e permitindo a 
redução dos níveis de inadimplência 
e de taxas de juros”, explicou o BC.

Segundo o banco, a ampliação de 
informações disponíveis também 
contribui para uma melhor avaliação 
do Brasil no índice Doing Business, 
desenvolvido pelo Banco Mundial. O 
índice compreende vários compo-
nentes, a fi m de avaliar o ambiente 
de negócio em diferentes países. 
Com a mudança, o Brasil poderá 
alcançar a nota máxima no compo-
nente depth of credit information 
index (indicador de profundidade 
de informação de crédito) (ABr).

A Apas (Associação Paulista 
de Supermercados) considera 
que os preços nos supermer-
cados poderão ser impactados 
de forma leve pelas constantes 
variações cambiais do dólar 
apresentadas recentemente, 
porém não será o sufi ciente 
para aumentar o índice de in-
fl ação mensurado no setor, que 
deverá permanecer contido nos 
próximos meses.

“Eventuais aumentos de pre-
ços serão sentidos em alguns 
grupos de produtos importados 
ou que possuam ingredientes 
importados em seu processo 
de fabricação”, explicou o eco-
nomista da Apas, Thiago Berka. 
Um possível aumento pode 
ocorrer de forma mais branda 
no segundo semestre, já que 
historicamente, a partir de um 
câmbio de dólar cotado por mais 
de 15 dias seguidos a mais de 
R$ 3,70, houve correlação leve 
no aumento dos preços no setor.

Um dos produtos que pode 
sofrer impacto é o trigo, por 
conta de ser importado e ter 
seu preço fi xado em dólar, por 
ser uma commodity. 

Eventuais aumentos de preços serão sentidos em alguns

grupos de produtos importados.
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Cresce número de turistas estrangeiros 
que aprovam visita ao Brasil

Pesquisa encomendada pelo governo federal mostra que 88% dos turistas internacionais entrevistados 
fi caram satisfeitos com a visita ao país em 2017

para convenções, os principais 
destinos são São Paulo (44,4%), 
Rio de Janeiro (23,6%), Porto 
Alegre (4,2%), Curitiba (4,1%) 
e Brasília (3,3%).

Do total de entrevistados, 
63% vinham de países da Amé-
rica do Sul, 21% da Europa e 
9% da América do Norte. Os 
argentinos representam uma 
parcela expressiva dos turis-
tas (39,8%). Em seguida, vêm 

os estadunidenses (7,2%), os 
chilenos (5,2%), os paraguaios 
(5,1%) e os uruguaios (5,0%). 
Entre os países europeus com 
maior número de visitantes es-
tão a França (3,9%), Alemanha 
(3,1%), o Reino Unido (2,8%) 
e a Itália (2,6%).

Segundo o Barômetro do 
Turismo, da Organização Mun-
dial do Turismo, considerando 
dados de 2016, o país recebeu o 

equivalente a 8% do registrado 
no destino mais procurado, a 
França (que teve 82 milhões de 
vistas). No entanto, o Brasil foi o 
líder na América do Sul, seguido 
pela Argentina (5,5 milhões), o 
Chile (5,6 milhões) e Peru (3,7 
milhões). Na América Latina, o 
país perdeu para o México, que 
recebeu, em 2016, 34,9 milhões 
de pessoas, mais de cinco vezes 
o número registrado aqui (ABr).

Alta do dólar poderá impactar 
preços nos supermercados

Artigos de higiene e beleza e 
produtos de limpeza, que podem 
ser fabricados com componentes 
químicos derivados do petróleo e, 
portanto, importados e cotados 
em dólar, também podem sofrer 
com a alta do dólar e ter um leve 
repasse nas prateleiras.

Com relação às carnes, o câm-
bio em alta torna a exportação 
muito atrativa para a forte agroin-
dústria brasileira. Entretanto, o 
embargo atual que as aves vêm 

sofrendo na União Europeia 
fez com que houvesse inun-
dação no mercado interno de 
frango e derivados, resultando 
em redução de 14% no preço 
desses produtos no primeiro 
quadrimestre de 2018. Com a 
população consumindo mais 
frango, as proteínas suínas e 
bovinas acabam perdendo em 
demanda e tendem a baixar de 
preço também, para que não 
percam mercado (Apas).

Índice do IGP-M acumula 4,08% em 12 meses
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Como desenvolver 
crenças fortalecedoras 

para alcançar o sucesso?

Crença é tudo aquilo que 

eu acredito. Todas as 

nossas ações e decisões 

estão baseadas naquilo 

que acreditamos

Por isso, é de extrema 
importância reconhe-
cer quais são essas 

crenças, como elas agem em 
nossas vidas e de que forma 
podemos tomar controle e 
consciência sobre as atitudes 
que temos. Nossas crenças 
podem ser grandes propul-
sores das nossas realizações, 
mas também tem o poder de 
limitarem nossas conquistas.

Crenças limitantes são 
pensamentos, interpretações 
que você toma para si como 
sendo verdadeiras. Uma vez 
que essas verdades são esta-
belecidas, elas te impedem de 
seguir em frente e conquistar 
o que deseja. Existem basi-
camente três tipos de crença 
que regem a nossa vida.

A primeira e mais comum 
de ser tratada em processos 
de autoconhecimento é a 
crença limitante. Ou seja, 
um valor pessoal que é tido 
como verdade absoluta e 
que coloca barreiras entre 
o desejo e sonho de realizar 
algo. A segunda, que não é 
tão comum de ser tratada, 
são as crenças fortalecedo-
ras. Essas são convicções 
que ajudam a concretizar os 
sonhos. Ou seja, são crenças 
que fortalecem o indivíduo 
para que ele se torne a melhor 
versão de si mesmo. 

Se quase não falamos das 
crenças fortalecedoras, as 
crenças transparentes, que 
são a terceira classifi cação, 
fi cam absolutamente igno-
radas ao longo do caminho. 
As crenças transparentes 
estão tão enraizadas e se 
confundem de tal maneira 
com a nossa personalidade, 
que chega a ser difícil iden-
tifi car quais são elas e como 
foram parar ali. Essas só se 
manifestam quando a pessoa 
está vulnerável, quando se 
permitem sentir e tomar 
contato com suas emoções.

Para tomar controle de 
suas emoções e atitudes, é 
fundamental investigar suas 
crenças, observar sobre o 
que você realmente acredita, 
reconhecer como elas ga-
nham força dentro de você, 
classifi car as consequências 
que elas trazem para sua 
vida e, por fi m, ressignifi car 
a carga emocional empregada 
em cada um dos valores e 
certezas.

Para identifi car as crenças, 
recomendo que a pessoa 
observe seus padrões de 
comportamento e faça uma 
autoanálise nos pilares de sua 
vida. Existem algumas fer-
ramentas que ajudam nesse 
processo, mas basicamente 
é necessário observar os se-
tores: pessoal, profi ssional, 
relacionamentos e qualidade 
de vida. Classifi que com notas 

de 0 a 10 qual o seu nível de 
felicidade, satisfação e de-
senvolvimento em cada um 
desses pilares.

Feito esse exercício, você 
vai identifi car as certezas que 
regem a sua vida e também 
será capaz de classificar 
seus valores pessoais entre: 
indiferentes, importantes e 
inegociáveis. Suas crenças 
estarão baseadas sobre seus 
valores pessoais. O próximo 
passo é reconhecer o que é 
seu de fato e que você foi 
induzido a acreditar.

Tão importante quanto 
identificar quais são suas 
crenças é reconhecer a 
origem delas. A maioria das 
pessoas é regida por um 
conjunto de valores que foi 
imposto, ou mesmo grada-
tivamente ensinado. É raro 
encontrar alguém que não 
sofreu interferências em 
seus conjuntos de valores. 
A grande questão, que torna 
esse passo indispensável, é 
você querer que sua vida seja 
conduzida por um sistema de 
verdades impostos por fato-
res externos ou tomar frente 
em ser autêntico sobre como 
e por quê toma suas próprias 
decisões.

Depois, é preciso avaliar 
as consequências de cada 
crença. É nessa etapa que 
classifi camos nossas certezas 
entre limitanbtes, fortalece-
doras e transparentes. Com 
uma visão holística sobre 
as consequências negativas 
e positivas de cada crença, 
conseguimos estabelecer um 
novo nível de consciência. 
Essa nova percepção torna-
-se o gatilho que precisamos 
para mudar a maneira como 
cada crença atua em nossa 
vida.

A remodelagem de uma 
crença limitante acontece 
por meio de uma nova carga 
emocional sobre esse sistema 
de valor. Nessa etapa do pro-
cesso, buscamos ressignifi car 
a maneira como enxergamos 
nossas certezas. É hora de 
abandonar aquilo que carre-
gamos de outras pessoas - e 
que não fazem sentido para 
nós - e trazer à tona as cren-
ças transparentes que fazem 
parte da nossa vida.

Quando observamos toda 
essa jornada ela parece longa 
e demorada, mas a verdade é 
que é possível percorrer esse 
caminho em poucos minutos, 
desde que se tenha as ferra-
mentas adequadas. Claro que 
isso só é possível com uma 
mudança do modelo mental 
- e a pessoa precisa estar 
disposta a imergir no autoco-
nhecimento e enfrentar seu 
processo de transformação. 

Querer é poder. O céu não 
é o limite é o alvo.

(*) - É palestrante motivacional 
formado em administração de 

empresas com especialização em 
coaching. Fundador do Instituto 

Lucas Fonseca,  criou a metodologia 
Mindset de Alta Permormance
(http://lucasfonseca.com.br/).

Lucas Fonseca (*)

A Comissão dos Direitos 
da Pessoa Idosa da Câmara 
aprovou proposta que altera 
de 70 para 60 anos a idade mí-
nima dos trabalhadores para 
movimentação das contas 
vinculadas ao FGTS. O texto 
aprovado é o substitutivo do 
relator, deputado João Paulo 
Papa (PSDB-SP), ao projeto  
do deputado Arnaldo Faria 
de Sá (PP-SP). O projeto ori-
ginal fi xa a idade mínima para 
movimentação das contas do 
FGTS em 65 anos.

O relator concorda com a 
antecipação da idade, mas 
acredita que a proposta deve 
ser equalizada com o Estatuto 
do Idoso, que regula os direitos 
assegurados às pessoas com 
idade igual ou superior a 60 anos.

“É positivo antecipar o 
prazo de movimentação das 
contas vinculadas do FGTS 
em favor dessa parcela da 
população, para que ela possa 
usufruir do patrimônio acu-

Papa: nosso objetivo é equalizar as legislações

sobre o FGTS e sobre a pessoa idosa.

Tramita na Câmara o projeto 
do deputado João Gualberto 
(PSDB-BA), que reconhece e 
regulamenta as fi guras do “es-
critório de advogados sócios” 
e do “advogado associado”. A 
proposta insere no Estatuto 
da OAB a fi gura desse profi s-
sional, que atuará sob a forma 
de pessoa jurídica individual, 
sem vínculo de emprego com 
o escritório de advogados 
sócios, para participação nos 
resultados.

“Em que pese o estatuto 
não fazer qualquer referência 
à categoria de advogado asso-
ciado, o conselho federal da 
OAB instituiu tal categoria no 
Regulamento Geral do Esta-
tuto da Advocacia”, explicou 
Gualberto. Esse regulamento 
já estabelece que “a sociedade 
de advogado pode associar-se 
com advogados, sem vínculo de 
emprego, para participação nos 
resultados”. 

O escritório de advogados 
sócios e o advogado associa-
do farão expressa adesão ao 
modelo de parceria, mediante 

Gualberto: a proposição cuida da relação de trabalho entre 

advogados sócios e advogados associados.

Senador quer 
aumentar 
potência 
para rádios 
comunitárias

O senador Hélio José (Pros-
-DF) pediu agilidade na votação 
do projeto que altera o limite 
de potência de transmissão 
e a quantidade de canais de-
signados para a execução de 
radiodifusão comunitária. O 
projeto do próprio Hélio José 
está pronto para entrar na 
pauta de votações do Plenário 
e, se for aprovado, seguirá para 
a Câmara.

O texto inclui na modalidade 
comunitária canais com potên-
cia de até 300 watts, em vez dos 
atuais de 25. A ideia, segundo 
o autor, é viabilizar a operação 
do serviço em regiões como as 
rurais, nas quais a cobertura 
de uma única comunidade 
exige alcance maior que o 
atualmente estabelecido, em 
decorrência da típica dispersão 
dos moradores.

Hélio José rebateu críticas ao 
projeto, entre elas a compara-
ção das rádios comunitárias a 
rádios-piratas. Para ele, a com-
paração é injusta porque uma 
rádio ilegal não tem nenhum 
limite e nem autorização para 
funcionar. “Rádio-pirata trans-
mite o que quiser, onde quiser, 
como quiser e com o interesse 
que tiver, contanto que não seja 
alcançada pelo poder público. 
As rádios-piratas são a antítese 
perfeita das rádios comunitá-
rias”, disse (Ag.Senado).

Mudança na 
classifi cação do mel e 
na cadeia produtiva 

A Comissão de Agricultura do 
Senado debate, na terça-feira (22), 
em audiência pública interativa, 
projeto que muda a classifi cação do 
mel de abelhas de produto de origem 
animal para produto de origem mista. 
Também vão ser tema do debate os 
desafi os da cadeia produtiva da api-
cultura e a Política Nacional do Mel. 

O projeto do deputado Alceu Mo-
reira (PMDB-RS) exclui mel, cera, 
própole, geleia real e demais produtos 
da apicultura das mesas normas que 
orientam a inspeção de produtos 
de origem animal. Pelo projeto, os 
produtos apícolas fi carão sujeitos 
a normas específi cas, defi nidas em 
regulamento. A mudança é vista com 
preocupação por produtores rurais. 
A modifi cação de origem animal 
para origem mista pode afetar as 
exportações, já que muitos países 
não reconhecem essa classifi cação.

A audiência foi requerida pela se-
nadora Regina Sousa (PT-PI) e pelo 
senador Ivo Cassol (PP-RO), presi-
dente da comissão. De acordo com 
Cassol, o mel do Brasil é referência 
mundial em qualidade. Ele lembrou 
que as abelhas não são essenciais 
apenas para a produção do mel, 
mas também para a manutenção da 
biodiversidade, em razão da sua ca-
pacidade polinizadora (Ag.Senado).

Projeto com esse objetivo 
já recebeu voto favorável 
do relator Cristovam Bu-

arque (PPS-DF).
A proposta esteve na pauta 

da última reunião da Comissão, 
mas não chegou a ser votada de-
pois que alguns parlamentares 
questionaram a proposta, que 
pretende eliminar totalmente a 
partir de janeiro de 2060 a ven-
da de novos veículos com motor 
a combustão. Para chegar a esse 
objetivo, o texto prevê limites 
a serem compridos ao passar 
dos anos.

O senador Fernando Bezerra 
Coelho (PMDB-PE) foi um dos 
que pediram mais reflexão 
sobre o assunto. Na opinião 
dele, nenhum país do mundo 
tem uma matriz energética 
tão limpa quanto o Brasil, e o 
país não precisa fi car copiando 
modelos adotados em outras 
nações. Além disso, acrescen-

Projeto do senador Telmário Mota determina a substituição 

gradativa da frota de veículos movidos a combustível fóssil.
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Senadores tentam acordo 
sobre proibição de vendas 

de veículos a gasolina
Integrantes da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado estão negociando um acordo para 
permitir a votação de um projeto do senador Telmário Mota (PTB-RR) que veda gradativamente a 
comercialização de veículos movidos a combustíveis fósseis

Não há matriz tão limpa quan-
to a brasileira e não podemos 
andar nos mesmos passos de 
outros países sem olhar para 
nossa realidade”, afi rmou.

O parlamentar disse ainda 
que o carro híbrido, embora seja 
uma tecnologia de transição, 
talvez deva ser utilizado por um 
período mais longo no Brasil, 
diante do forte agronegócio do 
país, capaz de produzir energia 
limpa, com  biocombustíveis 
(etanol, biomassa ou biodiesel).

“Nós precisamos valorizar o 
carro híbrido. É um carro de 
transição? Sim, mas por quanto 
tempo? Talvez para nós faça sen-
tido tê-lo por mais 50 anos, pois 
vai ser melhor para a economia 
brasileira. Não estamos aqui 
para copiar modelos de outros 
países que não tem a mesma 
base agrícola do Brasil. Pode-
mos construir nosso próprio 
modelo”, afi rmou (Ag.Senado).

tou, a indústria automobilística 
é responsável por 23% do PIB 
do setor industrial do Brasil e 
precisa ser ouvida.

“Em primeiro lugar, a gente 
precisa saber de onde virá a 

energia que estará nos eletro-
postos. A China pretende ter, 
em 2030, 60% de sua frota ele-
trifi cada, mas a energia chinesa 
vem do carvão. Então é preciso 
uma discussão bem mais ampla. 

Antecipado o saque de
conta do FGTS para 60 anos

mulado, fazer investimentos em 
sua atualização e capacitação 
profissional para continuar 
ativa no mercado de trabalho, 
e até mesmo investimentos 
complementares à sua aposen-
tadoria”, disse  Papa.

A proposta altera a lei que re-
gulamenta o uso do FGTS que, 
além de fi xar a idade mínima 

para movimentação da conta 
em 70 anos, prevê que ela pode 
ser movimentada no caso de 
aposentadoria concedida pela 
Previdência Social. O projeto 
será analisado em caráter 
conclusivo pelas comissões 
de Trabalho; de Finanças e 
Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Projeto regulamenta fi gura 
do advogado associado

ato escrito, fi rmado perante 
duas testemunhas, o qual será 
informado aos órgãos de tribu-
tação, na forma de disposições 
a serem editadas pela Receita. 
As partes associadas deverão 
decidir sobre a existência de 
exclusividade. O fi m da par-
ceria deverá ter aviso prévio 
de 30 dias.

O escritório será respon-
sável pela centralização dos 
pagamentos e recebimentos 

decorrentes dos serviços 
prestados pelo advogado as-
sociado, devendo repassar-lhe 
percentual do valor efetiva-
mente pago pelo cliente fi nal. 
O escritório não terá direito 
à carteira de clientes trazida 
pelo advogado associado. A 
proposta será analisada, em 
caráter conclusivo, pelas 
comissões de Finanças e Tri-
butação; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Brasília - O ex-ministro José Dirceu chegou à 
Penitenciária da Papuda, em Brasília, às 14h40 da 
sexta-feira (18), após determinação da Vara de Exe-
cuções Penais do TJ-DF. O petista foi recolhido no 
bloco 5 do Centro de Detenção Provisória, que reúne 
internos que possuem direito de custódia em locais 
específi cos, como ex-policiais, idosos, políticos, além 
de custodiados com formação de ensino superior. 

Dirceu vai começar a cumprir a pena de 30 anos, 
nove meses e dez dias por corrupção passiva, lavagem 
de dinheiro e pertinência à organização criminosa por 
envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras. A 

força-tarefa da Operação Lava Jato acusou o ex-ministro 
de receber parte das propinas da empreiteira Engevix 
à Diretoria de Serviços da Petrobrás entre 2005 e 2014. 
O ex-ministro teria levado R$ 10,2 milhões.

“A cela onde José Dirceu permanecerá é coletiva, 
com tamanho aproximado de 30 metros quadrados. 
O local conta com camas do tipo beliche, chuveiro e 
vaso sanitário. Assim como todos os outros detentos 
do sistema prisional, Jose Dirceu terá direito a quatro 
refeições diárias - café da manhã, almoço, janta e 
lanche noturno - e duas horas de banho de sol”, infor-
mou a Subsecretaria do Sistema Penitenciário (AE).

Zé Dirceu no Bloco 5 da Papuda, em cela coletiva com beliche
 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RICARDO TEIXEIRA PADILLA, de nacionalidade brasileira, solteiro, biólo-
go, natural nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia (21/01/1983), residente e domiciliado 
em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de Laerte Padilla Junior e de Renata Teixeira Padilla. 
A pretendente: DÉBORA ZEMANN, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, 
natural nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia (21/01/1985), residente e domiciliada em 
Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de Ralf Dieter Zemann e de Ana Maria Reichert Zemann.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Empresas & Negócios

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/

00
34

-1
0E

E
-6

31
0-

F
E

51



As fi ntechs vieram para 
tomar o lugar dos bancos?

Há poucos anos, 

pagar contas e fazer 

transferências diretamente 

pelo celular eram 

consideradas tarefas 

moderníssimas. 

Na verdade, quando tudo 
isso começou, mal ima-
ginávamos o quanto as 

atividades fi nanceiras poderiam 
se tornar tecnológicas, rápidas e, 
ao mesmo tempo, extremamente 
seguras. O cenário econômico 
atual tem sido marcado por cons-
tantes transformações e evoluções 
digitais - e essas mudanças surgem 
justamente para atender à neces-
sidade cotidiana de praticidade. 

Com a agenda cada vez mais 
cheia, ninguém mais tem tempo a 
perder, e infelizmente até os ser-
viços mais básicos de uma agência 
bancária tornam-se inefi cientes 
em algumas situações, por serem 
repletos de burocracia. A agilidade 
nos processos fi nanceiros é uma 
necessidade que não se restringe à 
pessoa física, mas também facilita 
(e muito) a vida das empresas. 

Em algumas situações, resolver 
uma questão fi nanceira rapida-
mente pode ser a chave para a 
expansão de um negócio ou até 
a sua sobrevivência no mercado. 
Diante da carência de agilidade 
nas operações bancárias, as 
fi ntechs têm caído no gosto dos 
consumidores. 

Essas empresas “financeiras 
e tecnológicas” são altamente 
efi cientes por trabalharem com 
sistemas móveis, digitais, on-line 
e práticos, capazes de entregar 
resultados altamente satisfatórios 
– combinação que atrai cada vez 

mais clientes. Os números com-
provam o aumento dessa adesão: 
segundo dados da FintechLab, 
entidade que monitora o setor, 
entre janeiro e novembro do ano 
passado, o número de fi ntechs 
cresceu 36% só no Brasil.

Ao oferecerem produtos e ser-
viços inovadores a consumidores 
e empreendedores, as fi ntechs 
trazem refl exos diretos e muito 
positivos ao mercado. Algumas 
delas, por exemplo, já permitem 
que o empresário, a partir de um 
simples celular, antecipe os rece-
bíveis e dê fôlego ao seu negócio. 
As novidades envolvem até as 
operações “B2B”, e as fi ntechs 
chegam a oferecer aos empresá-
rios a possibilidade de parcelarem 
suas vendas através de boleto e 
com recebimento do valor à vista.

E mais: algumas fi ntechs já 
atuam no ramo de subadquirên-
cia, com maquininhas de cartão 
próprias, e também garantem que 
as empresas realizem operações 
como DOC e TED por meio de 
uma conta de pagamento digital.

Todas essas operações são rea-
lizadas após uma rápida análise do 
perfi l da empresa que busca por 
crédito, sem nenhuma burocracia. 
Hoje, as fi ntechs têm cumprido 
cada vez mais funções que, há 
pouco tempo, eram exclusivamen-
te desempenhadas pelos bancos. 

Para quem precisa realizar 
transações fi nanceiras, o desejo 
é que essa tendência permaneça 
e continue a trazer inovações por 
muitos anos. 

(*) - É diretor de Meios de 
Pagamentos da TrustHub, fi ntech 

especializada na antecipação
de recebíveis a PMEs.

Alexandre Góes (*) 
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A Meningite Meningocóccica é 
uma infecção bacteriana séria que 
pode causar sequelas e até mesmo 
levar a óbito. Por isso, é importante 
conhecer a doença e saber como 
se prevenir. Confi ra alguns mitos e 
verdades, com esclarecimentos do Dr. 
Celso Freitas, infectologista e Gerente 
Médico de Vacinas da GSK Brasil. • 
Qualquer pessoa, em qualquer 

faixa etária, tem a possibilidade 

de desenvolver a doença menin-

gocócica. VERDADE - A Doença 
Meningocócica (DM) pode acometer 
indivíduos em qualquer faixa etária, 
porém a doença é mais comum em 
bebês, crianças até cinco anos, e 
mais rara em idosos; • A meningite 

meningocóccica é transmitida de 

pessoa para pessoa, através de 

secreções respiratórias. VERDA-

DE - Os meningococos, bactérias que 
causam a doença meningocócica, po-
dem ser transmitidos de uma pessoa 
para outra por meio do contato direto 
com gotículas respiratórias através 
de tosse, espirro, beijo, beber no 
mesmo copo ou comer com talheres 
de outra pessoa. Aproximadamente 
10% das pessoas, principalmente ado-
lescentes e adultos jovens, possuem 
a bactéria na garganta ou nariz sem 
desenvolver a doença – são chama-
dos de portadores assintomáticos; 
• Após a exposição à bactéria 

(meningococo), as manifesta-

ções iniciais da doença demoram 

para se desenvolver. MITO - A 
doença caracteriza-se por possuir 
um início abrupto e evolução rápida, 
podendo levar ao óbito entre 24 e 48 
horas. O período médio de incubação 
da infecção pelo meningococo é de 
4 dias, com um intervalo de 2 a 10 
dias. Geralmente ela se manifesta 
como meningite, que é uma infecção 
das membranas que envolvem o 

Mitos e Verdades sobre a Meningite
cérebro e a medula espinhal. Uma 
outra forma mais grave da doença é 
uma infecção do sangue, chamada 
de meningococcemia. Ambas podem 
ocorrer concomitantemente; • Os 

primeiros sintomas da doença 

são coceira e diarreia. MITO - Os 
sinais e sintomas iniciais da doença 
meningocócica - incluindo febre, 
irritabilidade, dor de cabeça, perda 
de apetite, náusea e vômito - podem 
ser confundidos com outras do-
enças infecciosas. Na sequência, o 
paciente pode apresentar manchas 
arroxeadas na pele, rigidez na nuca 
e sensibilidade à luz. Após 15 horas, 
o quadro clínico geralmente evolui 
para confusão mental, convulsão, 
sepse e choque, falência múltipla de 
órgãos e risco de morte; • A menin-

gite meningocóccica pode deixar 

sequelas ou levar à óbito. VER-

DADE - Mesmo quando a doença é 
detectada precocemente e tratada 
de maneira adequada, de 10% a 20% 
dos indivíduos acometidos sofrem 
com danos cerebrais, perda auditiva 
ou difi culdade de aprendizado. A do-
ença pode ainda ser fatal. Estima-se 
a ocorrência de pelo menos 500 mil 
casos de doença meningocócica por 
ano no mundo, com cerca de 50 mil 
óbitos. O desafi o maior é o diagnós-
tico precoce, já que os sintomas são 
inespecífi cos como os de uma virose; 
• Uma das principais formas de 

prevenção é a vacinação. VER-

DADE - A vacinação é considerada 
a forma mais efi caz na prevenção da 
doença6. Outras formas de prevenção 
são evitar aglomerações, e manter os 
ambientes ventilados e limpos. É pos-
sível minimizar o risco de aquisição 
da doença através dessas medidas 
preventivas.

 
Fonte e mais informações: (www.gsk.com.br).

A CPI dos Cartões de Crédito do Senado, 
que investiga a cobrança de juros extorsivos 
cobrados pelas operadoras, ouviu repre-
sentantes de empresas credenciadoras e 
estudiosos do mercado. O representante 
da Associação das Empresas de Cartões 
de Crédito, Ricardo Vieira, traçou um pa-
norama do setor em 2017. Quase um terço 
do consumo das famílias brasileiras se fez 
por meio dos cartões: foram 13 bilhões 
de transações. O montante chegou a R$ 
1,36 trilhão.

Segundo Vieira, 99,9% dos municípios 

brasileiros têm pelo menos uma maquina de 
cartão disponível. As compras por telefone 
ou pela internet já correspondem a 20% 
do total de transações. "Noventa por cento 
dos brasileiros liquidam integralmente suas 
faturas no vencimento. Não pagam qual-
quer tarifa ou juros ao sistema fi nanceiro 
brasileiro. De R$ 1,36 trilhão de crédito 
disponível à pessoa física no Brasil, R$ 13 
bilhões são de rotativo. É menos de um 
por cento do crédito".

Ex-presidente do Banco Central, o 
economista Gustavo Loyola disse que o 

parcelamento de despesas no cartão de 
crédito “pegou” no Brasil. Segundo ele, a 
prática gera distorção nas taxas que inci-
dem sobre esse tipo de transação e afeta 
o equilíbrio do sistema. "O fi nanciamento 
se dá pelo próprio lojista no momento da 
compra. Isso distorce as taxas cobradas ao 
longo da cadeia produtiva. É uma realidade 
brasileira. Nós precisamos saber como li-
dar com essa realidade, mas ela não pode 
ser ignorada. Como equilibrar os custos 
do sistema de cartões entre seus vários 
participantes" (Ag.Senado).

Cartões de crédito: apenas 10% recorrem ao rotativo

Reserva de lucros Lucros (prejuízos)
Capital Reserva Retenção Reserva de acumulados
social   legal de lucros incentivos fiscais (reapresentado) Total

Saldo em 31 de dezembro de 2014 216.075 7.777 - 135.437 - 359.289
Resultado do exercício - - - - 158.192 158.192
Destinações:
Reserva legal - 7.910 - - (7.910) -
Reserva de incentivos fiscais - - - 140.008 (140.008) -
Juros sobre capital próprio - - - - (10.275) (10.275)
Saldos em 31 de dezembro de 2015 216.075 15.687 - 275.444 - 507.206
Resultado do exercício - - - - 175.266 175.266
Destinações:
Reserva legal - 8.764 - - (8.764) -
Reserva de incentivos fiscais - - - 90.214 (90.214) -
Dividendos obrigatório e juros sobre
capital próprio - - - - (14.559) (14.559)

Retenção de Lucros - - 61.729 - (61.729) -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 216.075 24.451 61.729 365.658 - 667.913

MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
CNPJ/MF n° 59.717.553/0001-02 - NIRE 35.3.0041553-1 (Capital Fechado)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Ativo Nota 2016 2015 2016 2015
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 136.526 164.383 136.964 165.657
Contas a receber 5 346.308 323.548 375.671 328.028
Partes relacionadas 24 68.567 1.487 62.493 -
Estoques 6 374.022 290.445 449.512 323.952
Instrumentos financeiros
derivativos a receber 22 3.317 17.172 3.317 17.172

Impostos a recuperar 7 53.044 21.087 56.183 21.717
Despesas antecipadas 1.968 772 2.036 772
Outras contas a receber 1.649 2.730 21.881 10.219

985.401 821.624 1.108.057 867.517
Não circulante
Realizável a longo prazo
Tributos diferidos 23 39.156 33.226 40.857 33.809
Outras contas a receber 2.609 1.304 2.609 1.304

41.765 34.530 43.466 35.113
Investimentos 8 87.098 50.655 - -
Imobilizado 9 29.623 29.908 73.594 64.607
Intangível 10 732 308 732 308

117.453 80.871 74.326 64.915

Total do ativo 1.144.619 937.025 1.225.849 967.545

Controladora Consolidado
Passivo e Nota 2016 2015 2016 2015
patrimônio líquido

Circulante
Fornecedores 11 211.349 150.020 288.789 174.116
Empréstimos
e financiamentos 14 26.865 95.119 26.865 100.342

Obrigações trabalhistas
 e sociais 12 10.901 8.520 11.099 8.617

Obrigações tributárias 13 59.585 35.344 60.668 36.248
Adiantamento de clientes 20.859 4.909 21.116 5.020
Provisões para garantia 11.117 12.998 11.125 12.998
Juros sobre capital próprio
e dividendos 16 12.490 8.733 12.490 8.733

Outras contas a pagar 22.811 26.890 25.055 26.979
375.977 342.533 457.207 373.053

Não circulante
Empréstimos
e financiamentos 14 61.096 69.761 61.096 69.761

Provisões para riscos
 tributários,
trabalhistas e cíveis 15 39.633 17.525 39.633 17.525

100.729 87.286 100.729 87.286
Patrimônio líquido
Capital social 16.1 216.075 216.075 216.075 216.075
Reserva de lucros 16.2 451.838 291.131 451.838 291.131

667.913 507.206 667.913 507.206

Total do passivo
e patrimônio líquido 1.144.619 937.025 1.225.849 967.545

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Nota 2016 2015 2016 2015

Receita líquida de vendas 17 1.113.289 821.647 1.166.192 828.018
Custo dos produtos vendidos 18 (697.234) (512.592) (706.681) (481.909)
Lucro bruto 416.055 309.055 459.511 346.109
Receitas (Despesas)
operacionais

Com vendas 18 (256.568) (201.984) (263.264) (208.987)
Gerais e administrativas 18 (31.242) (27.942) (31.658) (28.005)
Resultado com equivalência
patrimonial 8 38.509 27.314 - -

Outras receitas (despesas)
operacionais 20 9.983 7.586 11.533 7.586

Resultado antes
do resultado financeiro 176.737 114.029 176.122 116.704

Receitas financeiras 35.489 28.468 35.567 28.525
Despesas financeiras (23.499) (23.294) (23.764) (23.671)
Variação cambial líquida (1.308) 3.727 148 2.706
Resultado financeiro 19 10.682 8.901 11.951 7.560

Demonstrações do Resultado em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado

Nota 2016 2015 2016 2015
Lucro antes do Imposto
de Renda e Contribuição
Social 187.419 122.930 188.073 124.263

Imposto de renda
e contribuição social
correntes 23 (18.083) (3.752) (19.005) (3.752)

Imposto de renda
e contribuição social diferidos23 5.930 39.014 6.198 37.680

Lucro do exercício 175.266 158.192 175.266 158.191
Resultado atribuído aos
Acionistas controladores 175.266 158.192 175.266 158.191
Lucro do exercício 175.266 158.192 175.266 158.191
Resultado por ação:
Resultado por ação -
básico (em R$) 21 0,81 0,73 0,81 0,73

Resultado por ação -
diluído (em R$) 0,81 0,73 0,81 0,73

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro
de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Fluxo de caixa da atividade
operacional

Lucro antes do Imposto de
Renda e Contribuição Social 187.419 122.930 188.073 124.263

Ajustes para reconciliar
o resultado ao fluxo de caixa
das atividades operacionais:

Imposto de renda e contribuição
social diferidos 5.930 7.984 6.198 7.984

Variação monetária, cambial
e juros não realizados 12.657 20.363 12.657 20.363

Depreciação e amortização 2.982 3.054 6.462 4.887
Perda estimada para crédito
de liquidação duvidosa 12.971 6.406 13.082 6.864

Baixa de ativos imobilizados
e intangíveis 880 511 880 511

Perda estimada para ajuste
ao valor realizável do estoque 26.037 (5.357) 28.568 (6.241)

Provisão para riscos processuais,
civeis e tributários 9.758 8.352 9.758 8.352

Equivalência patrimonial (38.509) (27.314) - -
Provisão para gastos e abatimentos
com clientes 17.842 3.269 17.842 (135)

Variações patrimoniais:
Contas a receber (57.414) (95.997) (82.677) (105.666)
Estoques (109.615) 39.974 (154.129) 16.540
Impostos a recuperar (37.887) (11.188) (41.514) (11.643)
Outros ativos (29.291) 5.965 (42.126) (913)
Fornecedores 79.550 (50.508) 132.895 (30.823)
Obrigações tributárias 36.591 26.400 36.591 27.197
Contas a pagar 33.063 (3.869) 40.530 (3.417)
Imposto de renda e contribuiçao
social pagos (18.083) (3.751) (19.004) (5.085)

Caixa líquido gerado pelas
atividades operacionais 134.881 47.224 154.086 53.038

Fluxo de caixa das atividades
de investimentos

Dividendos recebidos 2.066 - - -
Recursos provinientes da alienação
 do imobilizado 32 300 32 300

Investimentos em controladas - (5.443) - -
Aquisição de ativo imobiilzado (3.419) (1.269) (16.171) (16.626)
Aquisição de intangível (614) (2) (614) (2)
Caixa líquido aplicado nas
atividades de investimentos (1.935) (6.414) (16.753) (16.328)

Fluxo de caixa das atividades
de financiamentos

Mútuo com controladores (62.493) - (62.493) -
Empréstimos e financiamentos
tomados 16.755 121.084 16.755 126.307

Juros sobre o capital próprio
e dividendos pagos (8.733) (1.541) (8.733) (1.706)

Juros pagos por empréstimos
e financiamentos (18.273) (5.235) (23.496) (5.235)

Pagamentos de empréstimos
e financiamentos (88.059) (89.266) (88.059) (89.266)

Caixa líquido aplicado nas
atividades de financiamentos (160.803) 25.042 (166.026) 30.100

(Redução)/Aumento do caixa
e equivalentes de caixa (27.857) 65.852 (28.693) 66.810

Caixa e equivalentes de caixa no
início do exercício 164.383 98.531 165.657 98.847

Caixa e equivalentes de caixa no
final do exercício 136.526 164.383 136.964 165.657

(Redução)/Aumento do caixa
e equivalentes de caixa (27.857) 65.852 (28.693) 66.810

Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Receitas
Venda de mercadorias e serviços1.490.2281.011.8611.519.881 1.007.937
Outras receitas 34.785 21.706 36.334 21.706
Estimativa para perdas com
crédito de liquidação duvidosa (12.971) (6.218) (13.082) (6.676)

1.512.042 1.027.349 1.543.133 1.022.967
Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos produtos, das merca-
dorias e dos serviços vendidos 637.206 488.231 565.355 441.582

Materiais, energia, serviços de
terceiros e outros 348.924 160.668 404.791 167.417

Perda / recuperação de valores
ativos 26.038 5.356 28.569 4.653

1.012.168 654.255 998.715 613.652
Valor adicionado bruto 499.874 373.094 544.418 409.315
Depreciação e amortização (2.982) (3.512) (6.462) (5.495)
Valor adicionado líquido
prooduzido pela Companhia 496.892 369.582 537.956 403.820

Valor adicionado recebido
em transferência

Resultado de equivalência
patrimonial 38.509 27.314 - -

Receitas financeiras
e variaçoes cambiais 90.026 88.704 101.989 102.112

Valor adicionado total
a distribuir 625.427 485.600 639.945 505.932

Demonstrações dos Valores Adicionados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado

2016 2015 2016 2015
Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Remuneração direta 58.845 47.045 60.203 49.200
Benefícios 16.443 15.865 16.484 16.426
FGTS 5.394 4.179 5.487 4.339

80.682 67.089 82.174 69.966
Impostos, taxas e contribuições
Federais 201.688 138.524 203.452 140.313
Estaduais 71.700 67.486 72.077 68.328
Municipais 73 63 174 79

273.461 206.073 275.703 208.720
Remuneração de capitais
de terceiros

Juros e variações cambiais 92.385 73.725 103.079 88.189
Outras 1.414 9.023 1.414 9.302
Aluguéis 2.219 2.528 2.309 2.592

96.018 85.276 106.802 100.084
Remuneração de capitais
próprios

Juros sobre o capital próprio 13.796 10.274 13.796 10.274
Lucro líquido atribuído aos
acionistas controladores 763 - 763 -

Lucros retidos 160.707 116.888 160.707 116.888
175.266 127.162 175.266 127.162

Valor adicionado total
distribuído 625.427 485.600 639.945 505.932

Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Lucro do exercício 175.266 158.192 175.266 158.191
Resultado abragente total 175.266 158.192 175.266 158.191
Resultado atribuído aos
Acionistas controladores 175.266 158.192 175.266 158.191
Resultado abragente total 175.266 158.192 175.266 158.191

Demonstrações do resultado abrangente em 31 de dezembro
de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

A Companhia retifica o texto da Nota Explicativa 25 das Demonstrações
Contábeis do ano de 2017, divulgadas em 18/05/2018, nos jornais Diário
Oficial do Estado de São Paulo e Jornal Empresas e negócios. Onde lê-
se: 25. Eventos subsequentes: Em abril de 2017 por meio de ata de
reunião da Diretoria foi realizada a ratificação da distribuição de dividen-
dos intermediários e juros sobre o capital próprio aos acionistas da Com-
panhia, deliberada em de julho de 2017, com base na posição acionária
naquela data, no valor total de R$ 28.648, com base no balanço semes-
tral levantado em 30 de junho de 2017. Foi também ratificada a aprova-
ção para que a Companhia fizesse a compensação dos dividendos e o
valor líquido de imposto de renda dos juros sobre o capital próprio a que
os acionistas fizeram jus, com o valor em aberto dos respectivos mútuos
com a Companhia, de forma a abater parte do saldo devedor, conforme
autorizado pelas acionistas. Leia-se: Em fevereiro de 2018, por meio de

Nota de Retificação

ata de reunião de diretoria, foi deliberada: (1) a ratificação da distribuição
de dividendos aos acionistas da Companhia, deliberada em 1º de julho de
2017, com base na posição acionária naquela data, no valor total de R$
17.929, com base no balanço semestral levantado em 30 de junho de
2017; e (2)  a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia,
com base na posição acionária nesta data, no valor total de R$ 40.363,
com base no balanço levantado em 31 de dezembro de 2017. Em março
de 2018, por meio de ata de assembleia geral extraordinária, foi delibera-
da a distribuição de dividendos aos acionistas, no valor total de R$ 61.729,
com base no saldo da reserva de lucros retidos. A Companhia compensou
parte dos valor dos dividendos com os valores em aberto dos mútuos dos
acionistas com a Companhia, os quais foram integralmente liquidados.
Os efeitos desses eventos estarão refletidos no balanço patrimonial de 31
de março de 2018.

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Multilaser Industrial
S.A. São Paulo - SP Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis,
individuais e consolidadas, da Multilaser Industrial S.A. (“Compa-
nhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente,
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, in-
cluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as
demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, indi-
vidual e consolidada, da Multilaser Industrial S.A. em 31 de dezembro
de 2016, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os
seus fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião:
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e in-
ternacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsa-
bilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individu-
ais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e
suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previs-
tos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissio-
nais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acre-
ditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: Princi-
pais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profis-
sional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício cor-
rente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das
demonstrações contábeis individuais e consolidadas, como um todo e na
formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis indivi-
duais e consolidadas, e, portanto, não expressamos uma opinião separa-
da sobre esses assuntos. Reconhecimento de receita: A Companhia
realiza parte significativa de suas vendas ao mercado varejista e entida-
des governamentais, substancialmente no mercado nacional. A receita
dessas operações é reconhecida após o faturamento e atendimento das
condições estabelecidas pelas normas contábeis quanto ao reconheci-
mento da receita, conforme mencionado na nota explicativa nº 3.1.7. Es-
sas operações de vendas são relevantes e pode haver intervalo de tempo
entre o momento da emissão das notas fiscais de vendas dos produtos e
o momento da efetiva transferência dos riscos e benefícios dos produtos
vendidos aos seus clientes. Por este motivo, a Companhia monitora o
prazo de entrega a esses clientes e procede os ajustes na receita
operacional para que a mesma reflita somente as vendas que atenderam
a todos os critérios contábeis para reconhecimento da receita até a data-
base das demonstrações contábeis. Devido ao volume de transações de
vendas sujeitas a este monitoramento e os controles internos existentes
serem individualizados por transação para determinação dos ajustes na
receita operacional, consideramos esse tema um assunto relevante para
a nossa auditoria. Resposta da auditoria ao assunto: Nossos procedi-
mentos de auditoria incluíram, entre outros: • Avaliação dos sistemas re-
levantes de Tecnologia da Informação utilizadas pela Companhia e suas
controladas; • Entendimento dos controles internos relevantes referente
ao reconhecimento de receita no adequado período de competência
contábil, bem como a realização de testes, por amostragem, sobre a apli-
cação da política contábil de reconhecimento de receita nas transações
de vendas realizadas durante e no final do exercício; •  Realização de tes-
tes sobre as receitas de vendas, por meio de amostragem, para avaliar:
(i) a existência das transações comerciais realizadas; (ii) os lançamentos
manuais realizados em todas as contas contábeis de receita, quando re-
levantes; (iii) transações comerciais de vendas realizadas entre as partes
relacionadas e sua eliminação no processo de consolidação; • Avaliação
da política de reconhecimento de receita adotada, incluindo os aspectos
de divulgação às demonstrações contábeis, e a sua conformidade com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de
relatório financeiro (IFRS). Com base no resultado dos procedimentos de
auditoria acima descritos, não identificamos ajustes materiais de audito-
ria, tampouco pontos de controle relacionados a esse assunto e, portan-
to, julgamos serem razoáveis os saldos e as divulgações sobre esses
assuntos nas demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, to-
madas em conjunto. Realização dos tributos diferidos ativo: Conforme
Nota Explicativa nº 23, a Companhia e suas controladas possuem
registrados tributos diferidos nos montantes de R$ 40.857 mil e
R$33.809, nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, res-
pectivamente, em 31 de dezembro de 2016 e 2015, decorrentes de preju-
ízos fiscais e bases negativas, bem como sobre diferenças temporaria-
mente não dedutíveis e/ou tributáveis. A Administração avalia no mínimo
anualmente o risco de perda por redução ao valor recuperável desses ati-
vos (impairment), baseado na projeção dos lucros tributáveis futuros, o
qual exige que a Administração adote algumas premissas baseadas em
informações geradas por seus relatórios internos, no qual envolve julga-
mento significativo sobre os lucros futuros da Companhia, de forma que
qualquer ajuste nas premissas utilizadas pode gerar efeitos significativos
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na avaliação e impactos nas demonstrações contábeis, individuais e con-
solidadas, da Companhia, tomadas em conjunto. Resposta da auditoria
ao assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: •
Avaliação das principais premissas e critérios adotados pela Administra-
ção com relação as taxas de crescimento nas projeções, por meio da
comparação com previsões econômicas, setoriais e taxa de desconto; •
Avaliação da aderência dos principais componentes das projeções à le-
gislação tributária vigente; • Análise de sensibilidade acerca das princi-
pais premissas utilizadas pela Administração, com o objetivo de observar
eventual relevância e dependência das projeções em relação às premis-
sas específicas; • Revisão dos cálculos aritméticos dos valores incluídos
nas projeções; • Revisão das divulgações relacionadas a esses assuntos
preparadas pela Companhia. Com base no resultado dos procedimentos
de auditoria acima descritos, não identificamos ajustes de auditoria,
tampouco pontos de controle relacionados a esse assunto e, portanto,
julgamos serem razoáveis os saldos e as divulgações nas demonstra-
ções contábeis, individuais e consolidadas, tomadas em conjunto. Provi-
sões para riscos tributários, trabalhistas e cíveis: Conforme Nota
Explicativa nº 15, a Companhia é parte integrante em processos judiciais
e administrativos nas esferas cível, trabalhista, previdenciária e fiscal,
que surgem no curso normal de seus negócios. Em 31 de dezembro de
2017, a Companhia possui assuntos de natureza tributária em discussão
em várias esferas processuais, no montante total de R$ 351.956 mil, sen-
do que R$ 13.279 mil estão provisionados, referentes a processos com
probabilidade de perda provável, com base na opinião de seus assesso-
res jurídicos. As situações onde as perdas são consideradas possíveis
são objeto de divulgação por seus valores históricos e aquelas em que as
perdas são consideradas remotas não são divulgadas. Considerando a
relevância dos valores envolvidos e julgamento crítico em relação à pro-
babilidade de êxito nas discussões judiciais, qualquer mudança no ambi-
ente regulatório, de prognóstico e/ou julgamento pode trazer impactos
relevantes nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas da
Companhia. Resposta da auditoria ao assunto: Nossos procedimentos
de auditoria incluíram, entre outros: • Obtenção de carta de confirmação
junto aos assessores jurídicos da Companhia para os processos em an-
damento; • Avaliação de valores e da probabilidade de perda e, para de-
terminados processos tributários, obtenção de opinião de especialistas
tributários sobre a razoabilidade dos prognósticos dos assessores jurídi-
cos e avaliação dos argumentos e/ou teses de defesa. Com base no re-
sultado dos procedimentos de auditoria acima descritos, identificamos
ajuste não material no saldo da provisão regularizado pela Companhia e,
portanto, julgamos ser razoável a estimativa de provisão para riscos tri-
butários, trabalhistas e cíveis mencionada na Nota Explicativa nº 15, bem
como julgamos serem razoáveis as divulgações realizadas no contexto
das demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, tomadas em
conjunto. Reserva de incentivos fiscais: Conforme mencionado na
Nota Explicativa nº 16.2 (b), a Companhia é detentora de subvenção go-
vernamental junto ao Estado de Minas Gerais, o qual autoriza o
diferimento do pagamento de ICMS nas entradas das mercadorias que
especifica, em decorrência de importação direta do exterior, e assegura
crédito presumido parcial para o ICMS nas saídas das mercadorias
comercializadas pela Companhia. A manutenção desta subvenção requer
que a Companhia cumpra certos requerimentos previstos na legislação
estadual vigente, bem como realize determinadas comprovações legais
junto à Fazenda Estadual de Minas Gerais, cujo fluxo de renovação de tal
subvenção ocorre anualmente. Os ganhos provenientes deste benefício
fiscal podem ser utilizados apenas para aumento de capital e absorção
de prejuízos contábeis, não podendo ser distribuídos como dividendos,
por se tratar de um benefício do Estado à Companhia para uma atividade
específica. Portanto, este ganho fiscal é, na sua totalidade, transferido de
lucros acumulados à “Reserva de incentivos fiscais”, no grupo de “Reser-
va de lucros”, no patrimônio líquido. Resposta da auditoria ao assunto:
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: • Com auxílio
de nossos especialistas em tributos indiretos estaduais, analisamos se a
Companhia cumpriu os requerimentos previstos na legislação estadual
vigente para reconhecer os ganhos do benefício fiscal apurados durante
o exercício corrente; • Revisão da movimentação da reserva de incenti-
vos fiscais, no patrimônio líquido, para avaliar: (i) se a transferência do
ganho de benefício fiscal reconhecido no resultado do exercício foi devi-
damente realizada; (ii) se a reserva foi utilizada para fins de distribuição
de dividendos ou outros fins não previstos na legislação vigente; • Avalia-
ção da documentação societária disponibilizada com o objetivo de confir-
mar se a reserva de incentivos fiscais foi objetivo de deliberação dos aci-
onistas. Com base no resultado dos procedimentos de auditoria acima
descritos, identificamos ajuste material no saldo da reserva de incentivos
fiscais, no patrimônio líquido, que foi regularizado pela Companhia. Por-
tanto, julgamos serem razoáveis os saldos e as divulgações nas demons-
trações contábeis, individuais e consolidadas, tomadas em conjunto. To-
davia, apesar da regularização da Companhia, consideramos que a exis-
tência deste ajuste se trata de deficiência significativa de controle interno,
conforme a norma de auditoria NBC TA 265 - Comunicação de Deficiênci-
as de Controle Interno. Ênfase Reapresentação das demonstrações
contábeis: Em 31 de março de 2017 emitimos relatório de auditoria sem
modificação sobre as demonstrações contábeis individuais e consolida-
das da Multilaser Industrial S.A., que ora estão sendo reapresentadas.

Conforme descrito na nota explicativa nº 3.1.15, essas demonstrações
contábeis individuais e consolidadas foram alteradas e estão sendo
reapresentadas para refletir os assuntos elencados na respectiva Nota
Explicativa. Consequentemente, nosso relatório de auditoria considera
essas alterações e substitui o relatório anteriormente emitido. Nossa opi-
nião sobre estas demonstrações continua sendo sem qualquer modifica-
ção. Outros assuntos Demonstrações do valor adicionado: As de-
monstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em
31 de dezembro de 2017, elaboradas sob a responsabilidade da Adminis-
tração da Companhia, e apresentadas como informação suplementar
para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria execu-
tados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da
Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas de-
monstrações estão conciliadas com as demonstrações contábeis e regis-
tros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de
acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 - Demonstração do Valor
Adicionado (Pronunciamento Técnico CPC 09). Em nossa opinião, essas
demonstrações dos valores adicionados foram adequadamente elabora-
das, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos
nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às de-
monstrações contábeis tomadas em conjunto. Outras informações que
acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A
Administração da Companhia é responsável por essas outras informa-
ções que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião so-
bre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administra-
ção e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre
esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações
contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administra-
ção e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conheci-
mento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Respon-
sabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações
contábeis: A Administração é responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações contábeis, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório
financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accouting Standards Board
(IASB) e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é respon-
sável pela avaliação da capacidade da Companhia continuar operando,
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua conti-
nuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar
a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não te-
nha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das opera-
ções. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança razoável
de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existen-
tes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consi-
deradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam in-
fluenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mante-
mos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifica-
mos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planeja-
mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção rele-
vante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi-
cação, omissão ou representações falsas intencionais; • Obtemos enten-
dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejar-
mos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas,
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos contro-
les internos da Companhia e suas controladas; • Avaliamos a adequação
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração; • Concluí-
mos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obti-
das, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de conti-
nuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso rela-
tório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
contábeis, ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações fo-
rem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidên-
cias de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos
ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não
mais se manter em continuidade operacional; • Avaliamos a apresenta-
ção geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclu-
sive as divulgações e se as demonstrações contábeis, representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada; • Obtemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entida-
des ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre
as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela di-
reção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e,
consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do al-
cance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos contro-
les internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos
também aos responsáveis pela governança declaração de que cumpri-
mos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicá-
veis de independência, e comunicamos todos os eventuais relaciona-
mentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa in-
dependência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis
pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como
mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercí-
cio corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de
auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria,
a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do as-
sunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinar-
mos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque
as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma
perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o inte-
resse público.  São Paulo, 17 de maio de 2018.

BDO RCS Jairo da Rocha Soares
Auditores Independentes SS Contador
CRC 2 SP 013846/O-1  CRC 1 SP 120.458/O-6
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THIAGO PEREIRA DA SILVA, (CPF. 228.648.128-86), e demais interessados, expedido nos autos 
da Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PROCESSO DIGITAL Nº 1014649-
56.2014.8.26.0100/01 em trâmite na 10ª Vara Cível do Foro Central da Capital SP requerida por 
ALBAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS, ASSESSORIA E 
CONSULTORIA TÉCNICA E LOCAÇÃO LTDA (CNPJ. 66.908.955/0001-50). O Dr. Alexandre 
Bucci, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que 
levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões online da ZUKERMAN LEILÕES 
(www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DO BEM: AUTOMÓVEL, 
MARCA: GM, MODELO: MONTANA CONQUEST, ANO DE FABRICAÇÃO: 2006, ANO MODELO: 
2006, PLACA: DQX-8094, RENAVAM: 00879505800, Chassi 9BGXL80G06C182159, conforme 
Termo de Penhora as fls. 262 dos autos. 2. AVALIAÇÃO TOTAL: 18.142,00 (ABRIL/2018. Conf. 
fls. 267/270 dos autos), que será atualizado na data do efetivo leilão. 3. OBSERVAÇÃO: 
Referido veículo possui débitos de IPVA/LICENCIAMENTO/TAXAS/MULTAS no valor de R$ 
1.359,86 (Maio/2018 Conf. Pesquisa no site da Secretaria da Fazenda). 4. VISITAÇÃO - 
Interessados em visitar o bem, deverão se apresentar na Rua Joaquim Ferreira, 124 Ap. 805, Bloco 
02 Água Branca, ou na Rua Cunha Gago, 812 Pinheiros, São Paulo/SP trazendo consigo cópia do 
presente edital e documento de identificação pessoal. Em caso de recusa do fiel depositário, o Sr. 
THIAGO PEREIRA DA SILVA, CPF 228.648.128-86, o interessado deverá comunicar o MM. Juízo 
da 10ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, que adotará as sanções cabíveis. 5. DATAS DOS 
LEILÕES - 1º Leilão começa em 21/06/2018, às 15h45min, e termina em 25/06/2018, às 
15h45min e; 2º Leilão começa em 25/06/2018, às 15h46min, e termina em 16/07/2018, às 
15h45min. 6. CONDIÇÕES DE VENDA Será considerado arrematante aquele que der lance igual 
ou superior ao valor de avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% 
do valor da avaliação (2º leilão). Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas 
propostas escritas de arrematação parcelada, necessário sinal não inferior a 25% do valor da 
proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, 
prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, 
Par. único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do NCPC). 7. PAGAMENTO - O preço do bem arrematado 
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no 
https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da 
realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um 
e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC). 8. COMISSÃO DO LEILOEIRO 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do arremate), e deverá ser 
paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do 
encerramento do leilão na conta do Leiloeiro Oficial: Fabio Zukerman CPF 215.753.238-26, Banco 
Itaú, Agência 3756, C/C 24235-4 (Art. 884, Par. Único do NCPC e Art. 24, Par. Único do Decreto nº 
21.981/32). 9. DO CANCELAMENTO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o 
leilão seja cancelado após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo entre as partes 
ou pagamento da dívida, será devido o reembolso das despesas suportadas pelo leiloeiro, que serão 
pagas pela parte requerida ou àquele que der causa ao cancelamento. 10. DÉBITOS e 
OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Eventuais débitos de IPVA/DPVAT/Licenciamento/Multas que 
recaiam sobre o veículo serão de responsabilidade do arrematante. A venda será efetuada em 
caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Correrão por conta exclusiva 
do arrematante as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial 
do bem arrematado (carta de arrematação, registro, reintegração de posse e demais providências, 
nos termos dos Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação e débitos 
serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será 
encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. 11. 
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, 
ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital 
SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email: contato@zukerman.com.br. Para participar 
acesse www.zukerman.com.br. Ficam os executados INOVE DISPLAY PRODUTOS DE 
MERCHANDISING LTDA - ME, MARCO AURÉLIO BASTOS PERRUPATO e THIAGO PEREIRA 
DA SILVA e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados 
para as intimações pessoais, bem como da penhora realizada em 21/02/2018. Não consta dos autos 
haver recurso ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de maio de 2018. 
 
 
 
 
 
(11) 2184-0900 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 
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Especial
Fotos: Divulgação

Luiz Prado/Jornal da USP

Quando a cachaça joga maio de volta ao verão no meu 
estômago, sacudo a cabeça, deixo três moedas no balcão 
do bar e ganho o asfalto. O Largo do Paiçandu está um 

campo de refugiados. Barracas, lonas, distribuição de comida, 
equipes de tevê, curiosos e sim, claro, gente. As famílias e os sem-
-família do Wilton Paes de Almeida, o prédio que pegou fogo na 
madrugada do dia primeiro. Do edifício de 24 andares só resta o 
som dos escombros escavados, um espectro auditivo da tragédia.

Lembro da foto que chegou por e-mail, a imagem aérea do pe-
rímetro do desastre. Exaurido de desgraça, o olhar foi seduzido 
pela igreja de muros amarelados, subversiva em meio ao cinza 
de tudo: prédios, ruas, céu. Igreja Nossa Senhora do Rosário 
dos Homens Pretos. Um ponto ensolarado, quase lembrança de 
cidade pequena, obscenidade alegre em torno da qual orbita o 
crescimento urbano. Anônima, não fosse o crescendo humano de 
desabrigados fazendo vizinhança. Desconhecida, mesmo tombada 
e preservada pelo poder público.

Essa igreja justifi ca minha missão hoje. Concreto e cimento. 
Procuro história e arquitetura. Tenho uma lista que começa por 
esse templo. Edifi cações e lugares tombados pelo Conselho de 
Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico 
do Estado de São Paulo, o Condephaat. E sonegados ao olhar 
pelo entorno. Levanto os olhos, lanço despedidas aos afl itos e 
focalizo o primeiro alvo. Construção singela, símbolo pronto de 
toda essa dor, esperança, fé, resignação, força e falta. A Igreja 
Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, encravada no 
centro do largo, é a personifi cação arquitetônica da situação que 
se multiplica ao meu redor.

Materialização da devoção da irmandade que ostenta o mesmo 
nome, o templo remonta ao século XVIII, quando a empobre-
cida confraria formada por negros ergueu sua primeira capela 
em algum lugar do Vale do Anhangabaú. Em 1737 já estava de 
mudança, uma nova igreja instalada na Praça Antonio Prado. As 
metamorfoses da cidade em expansão expulsaram o templo em 
1903, arremessando-o dessa vez para o sítio onde permanece 
até hoje. Os remanescentes do cemitério da Irmandade, nessas 
trajetórias tradicionais da política brasileira, acabaram com o 
irmão do prefeito de São Paulo, Martinico Prado.

Um camafeu tímido, circundado por prédios mais modernos que 
sobem como muralha fazendo sombra em sua torre. Apequenada 
por dimensões como as da Galeria do Rock e da Galeria Olido, 
a igrejinha amarela encara cotidianamente irmãos mais novos 
encorpados, que disputam sua existência junto aos olhos de 
quem passa com pressa. Uma lei mantém suas paredes em pé, 
mas fazem qualquer coisa por seu sol e nossas atenções?

“O tombamento é um dos instrumentos de proteção jurídica 
e física do patrimônio.” Lembro-me dessas palavras ditas por 
Simone Scifoni, professora da Faculdade de Filosofi a da USP 
e conselheira do Condephaat. Nossa conversa foi por telefone, 
uma orientação para o olhar que ardia com tanta materialidade. 
“Agora, nem sempre os instrumentos jurídicos conseguem ga-
rantir a proteção efetiva desses patrimônios. Essa é a principal 
problemática da preservação”.

De volta ao centro. Ignoro a inspiração de Caetano Veloso e 
tomo a São João, não em direção à Ipiranga, mas procurando 
tudo que não é espelho. Um sinal fechado para pedestres abre 
as comportas do aluvião de motos, carros, ônibus e buzinas que 
me separa do calçadão-ladeira. Os veículos, glóbulos vermelhos 

Saí da Igreja do Rosário, andei por 
São Paulo e tropecei na história

Como a busca por edifícios e 
lugares tombados revela nosso 
desconhecimento sobre a cidade

mantendo viva a cidade, ao mesmo tempo intoxicando-a com 
gás carbônico, poluição sonora e estresse. A modernidade é o 
remédio e o veneno do mundo.

É essa modernidade que oprime, ombro a ombro, o pálido 
edifício do Conservatório Dramático Musical. Suas linhas são 

delicadas, um DNA impregna-
do de linguagem neoclássica, 
com salas que abrigaram o 
professor Mário de Andrade, 
também diretor da instituição. 
O prédio data de 1895, quando 
já contava com uma sala de 
espetáculos. Em 1896 cresceu 
para se tornar um hotel. O 
conservatório chegou em 1908. 
Desde 2013, foi fagocitado pelo 
Complexo Cultural Praça das 
Artes, que esmaga as paredes 
claras do prédio e insinua para 
a estatuária no topo a hora de 
dizer adeus.

“Na legislação, tanto federal 
como estadual e municipal, 
existe o instrumento da área 
envoltória.” Novamente, a voz 
de Simone. “É um perímetro em 
torno do bem tombado no qual 
qualquer obra ou intervenção 

tem de ser avaliada pelo órgão de preservação, tendo em vista 
proteger sua característica histórica, a visibilidade, o destaque e 
a fruição visual. O problema é que nas áreas centrais da cidade 
o interesse imobiliário é muito grande e isso tem feito com que 
os órgãos de preservação sejam muito fl exíveis em impedir essas 
obras no entorno.”

Perante a fachada deserta, ninguém menciona interesse. Olho 
em volta e a vida parece prescindir de um Conservatório Dramá-
tico Musical tombado. Corro para seus portões e agito as grades, 
tento sentar em seus degraus, hesito junto ao mau cheiro. Espanto 
pombas, me faço de desvairado. O conservatório não existe. As 
pessoas desfi lam diante de um fantasma. Se existisse um rombo 
no céu, como o Wilton Paes de Almeida, o edifício ruído, faria 
diferença? Ausência chamaria mais atenção que presença?

Assustado com aparições e nulidades, corro de volta pela São 
João, disparo em busca de vida. Tenho instantâneos de antigos 
cinemas de rua, deliro com a cinelândia paulistana virada em 
estacionamentos e diversões adultas. A gente indo e voltando 
numa cidade cenográfi ca. Cada prédio sangra uma história e 
novos blocos de concreto, pinturas, vidros espelhados e fachadas 
estancam as décadas até o esquecimento.

Sim, eu pedi respostas a Simone. Como sensibilizar as pessoas? 
Qual é o caminho para o passado preservado agarrar o presente? 

“Nós podemos investir em políticas de educação patrimonial 
para que o conhecimento sobre a história desses prédios e lugares 
protegidos chegue à população, para que ela conheça as razões 
e motivações que levaram ao tombamento.” Isso só não basta, 
contudo. O afeto. Um abraço metafórico cotidiano precisa acon-
tecer. “Por vezes, os grupos sociais não conhecem a informação 
histórica, mas, mesmo assim, têm uma relação afetiva, de frui-

ção com esses bens. Isso cria 
um signifi cado para eles. Não 
é necessariamente a falta de 
informação histórica que está 
na raiz do problema. Esse valor 
afetivo, os bens permanecerem 
no cotidiano das pessoas, é o 
que acho mais signifi cativo. É 
o que leva as pessoas a deman-
darem patrimônio”.

Quando me acalmo é o 
Edifício Esther que domina o 
panorama. Estou na Praça da 
República, entre jogadores de 
búzios, garotos de programa e 
comida frita. A construção do 
outro lado da rua é concreto 
armado e alvenaria desde 
1938, o primeiro prédio de 
grande porte lançado ao céu 
pela cidade. Cheio de gente 
em conjuntos comerciais e 

O templo da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos remonta ao século XVIII: metamorfoses
da cidade expulsaram o templo em 1903 para o Largo do Paiçandu.

RicardoSAPO/Wikimedia Commons

Conservatório Dramático Musical: datado de 1895, prédio integra o Complexo 
Cultural Praça das Artes desde 2013.
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Largo da Memória: antigo ponto de chegada de tropeiros, recebeu o obelisco em 
1814, construído por Vicente Gomes Pereira, o Mestre Vicentinho.
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Capela dos Afl itos: primeira necrópole pública da 
cidade, erguida em taipa e pilão em 1774.
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apartamentos residenciais, outra preservação assegurada pelo 
Condephaat. Sigo enfi ado em ruas escurecidas por prédios, os 
cânions da modernidade que fazem zigue-zague no terceiro 
mundo. Vendedores africanos, lojas de telefonia móvel, mesas 
na calçada e cervejas nos copos. Tudo ao mesmo tempo agora, 
sentidos hiperestimulados e qual é a importância de alguns 
prédios velhos?

Faço pouso no Largo da Memória. Sou um tropeiro moderno, 
repisando o chão do antepassado Largo do Piques. Aqui era um 
barranco e a modernidade começa com esse obelisco de 1814, 
construído por Vicente Gomes Pereira, o Mestre Vicentinho, 
sob projeto de Daniel Pedro Müller. Foi o Centenário da Inde-
pendência que levou Washington Luís, em 1919, a contratar 
o francês radicado no Brasil Victor Dubugras para reformar o 
largo. Estilo neocolonial, um chafariz e azulejos pintados por 
José Wasth Rodrigues. Poderia caminhar o dia todo, virar noite, 
dormir num hotel barato e continuar investigando o passado 
que persiste, puxado por legislação e empenho. Igrejas, pré-
dios, praças: que orações secretas esse vocabulário de cimento 
escreve no território? 

O dicionário é imenso para a capacidade do olhar. Na Sé, 
agarro a Igreja da Nossa Senhora da Boa Morte, a Garagem 
Riachuelo e o Solar da Marquesa de Santos. Na Liberdade, 
decifro o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento e a 
Capela dos Afl itos. Que propício! Estou num beco e me sinto 
um personagem, poderia ser protagonista literário. A Capela 
dos Afl itos. Nossa Senhora dos Afl itos é cultuada atrás dessas 
paredes e por aqui esteve também o Cemitério dos Afl itos, 
a primeira necrópole pública da cidade. A taipa e o pilão 
ergueram os muros do templo em 1774, o tijolo e o concreto 
armado vieram depois. 

A inauguração do cemitério da Consolação em 1858 selou o 
destino do lugar. Loteado a particulares, o terreno viu crescer 
construções ao redor da capela e fi cou apenas a afl ição. “O 
controle da sociedade sobre as decisões e o funcionamento dos 
órgãos de preservação é fundamental para garantir a efi cácia da 
manutenção desse patrimônio reconhecido.” As respostas de 
Simone continuam a ecoar. “Quanto mais a sociedade tiver acesso 
e controle, quanto mais puder acompanhar o que é decidido e 
compreender o signifi cado das decisões, mais nós temos a pos-
sibilidade de garantir a proteção desses bens. Porque o fato de 
estar tombado, de estar protegido legalmente não signifi ca que, 
na prática, essa proteção se viabiliza.”

Séculos de ideias, trabalhadores, cimento, concreto, moradia, 
religião, escritório, pombas, moradores de rua. A cidade me vê 
enquanto penso. Eu continuo. A Igreja Nossa Senhora do Rosário 
saiu do eclipse. Por quanto tempo? A cidade chama a sociedade 
para permanecer viva.

Edifício Esther: feito em concreto armado e alvenaria em 
1938, foi o primeiro prédio de grande porte da cidade.
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No decorrer de 2017, foi editada a Lei 

nº 13.467 voltada à modificação da 

Consolidação das Leis do Trabalho 

– CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452, de 1943. 

Tal norma, também denominada de “reforma 
trabalhista”, promoveu uma série de mu-
danças no sistema então vigente, dentre as 

quais, a transformação da contribuição sindical em 
um tributo “facultativo”. Vê-se, assim, que, apesar 
de se destinar primordialmente à modificação 
das regras diretamente aplicáveis às relações de 
trabalho, a reforma trabalhista operou uma mu-
dança mediata e substancial no sistema tributário 
nacional, além de alterar de modo imediato a forma 
de financiamento dos sindicatos. 

Isto é, a um só tempo, os anseios de uma 
mudança provocaram a alteração de dois sis-
temas. E, como um dos reflexos das inúmeras 
alterações promovidas, foram redigidos textos 
nos mais diversos sentidos, contra e a favor da 
reforma, abordando-se, inclusive, a (falta de) 
segurança jurídica decorrente das mutações. 

Especificamente no que tange à contribuição 
sindical, a constitucionalidade da transmudação 
dessa exação – de compulsório para facultativo – 
vem sendo questionada. Não à toa, já tramitam no 
Supremo Tribunal Federal – STF mais de dez ações 
diretas de inconstitucionalidade sobre o tema, 
ajuizadas sucessivamente e por entidades re-
presentantes de diversas categorias econômicas, 
tanto dos empregados como dos empregadores. 

Todavia, as incertezas da reforma não se 
restringem às modificações em si, mas, sim, ao 
momento porvindouro de, por exemplo, uma 
eventual declaração de inconstitucionalidade 
de algumas mudanças. Veja-se o caso das 
próprias contribuições sindicais patronais, ou 
seja, no caso em que o tributo é devido pelos 
empregadores e, para o cálculo do montante 

devido, toma-se o capital social da empresa. 
Nessa situação, reconhecida a impossibilidade 

das alterações nos moldes realizados, o panorama 
do tributo talvez se torne (ainda) mais obscuro, o 
que, por mais paradoxal que pareça, caminha num 
sentido oposto ao objetivo da decisão – ou seja, 
de preservação do sistema jurídico e eliminação 
de distorções e impropriedades. Observe-se que, 
no momento prévio à transmudação, os valores 
cobrados pelos sindicatos patronais divergiam 
dos tidos por corretos pelos contribuintes e pelos 
Tribunais do Trabalho.

Com a reforma, instaurou-se um sistema de 
difícil compreensão, transformando-se um tri-
buto “obrigatório” – como qualquer outro que 
ostente a natureza tributária, por deter, dentre 
suas características, a compulsoriedade – num 
tributo “facultativo”, dependente de clara anu-
ência – e não sujeição – dos contribuintes, o que 
passará pelo crivo do STF. 

Porém, a depender do resultado do julgamen-
to, via de regra, dois caminhos serão possíveis: 
(i) a sedimentação das modificações, minoran-
do-se – ou, quiçá, extirpando-se – eventuais 
incertezas e se corroborando uma nova figura 
jurídica – de um tributo “facultativo” –, ou; (ii) a 
desconsideração dessas mudanças, retornando-
-se, possivelmente, ao panorama anterior, é 
dizer, de dúvidas em relação, no mínimo, aos 
valores devidos pelos contribuintes, haja vista 
a discrepância entre os montantes cobrado e, 
efetivamente, devido. 

Logo, conquanto subsistam inúmeros ques-
tionamentos acerca do que se promoveu e do 
que pode restar decidido, há uma certeza: a de 
inexistirem segurança e certeza.

(*) - É sócio fundador do FF Advogados, responsável pelas 
áreas de Direito Público e direito contábil IFRS 

(**) - É advogado das áreas de contencioso tributário e 
 

Incertezas de uma reforma 
trabalhista e tributária

Edison Carlos Fernandes (*) e Jorge Guilherme Fonseca Moreira (**)
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RESCISÃO INDIRETA
Empresa foi notificada pelo sindicato dos empregados, de que um 
funcionário entrou com um pedido de rescisão indireta, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO A SÓCIA SE AFASTA PARA RECEBER AUXILIO MATERNIDADE 
DEVE CONTINUAR RECEBENDO O PRÓ-LABORE GERANDO ASSIM O 
PAGAMENTO DO INSS?

Esclarecemos que o salário maternidade da contribuinte individual 
é pago pela Previdência Social que descontará a contribuição previ-
denciária quando do pagamento. Desta forma, durante este período 
a empresa não pagará o pró-labore à sócia, sendo suspenso até o seu 
retorno por não estar exercendo atividade.

CONTRATAR REFUGIADOS COMO FUNCIONÁRIOS
Podemos contratar refugiados como funcionários, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PREPARAR CESTA BÁSICA
Empresa prepara cesta básica para outras empresas, deverá efetuar o 
cadastro no PAT, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE DEMITIR UM FUNCIONÁRIO QUE APENAS ASSINOU 
AVISO DE FÉRIAS? 

Não existe impedimento se o empregado apenas assinou o aviso 
de férias, o que não é admissível é dispensar o empregado em 
pleno gozo de férias o que teria de aguardar o término das 
mesmas para tal decisão. Não vemos nenhum embaraço mesmo 
porque o acordo/convenção já foi consultado.

FALTAR DURANTE A EXPERIÊNCIA
Funcionária contratada a Titulo de Experiência ficou doente e foi 
afastada por seis dias, esses dias conta no Contrato de Experiência? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

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

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 05/06/2018  - 10:00h  -  2º LEILÃO: 07/06/2018  - 10:00h
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Doreta Empreendimentos e Participações S.A.-
Em Recuperação Judicial

CNPJ/MF nº 15.315.842/0001-00 - NIRE 35.300.435.796
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

O Sr. Reinaldo Bertin, na qualidade de diretor e de membro do conselho de administração da Doreta Empreendimentos e 
Participações S.A.- Em Recuperação Judicial (“Companhia”), no uso das atribuições que lhes conferem o Artigo 8, §1º, do es-
tatuto social e os artigos 123 e 124 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“LSA”), convoca os senhores acionistas a se reunirem 
em assembleia geral extraordinária, a ser realizada, em 1ª convocação, com a presença de acionistas representando 1/4 do 
capital social com direito de voto, no dia 06/06/2018, às 10:00 horas, e, em 2ª convocação, com a presença de acionistas re-
presentando qualquer número, no dia 12/06/2018, às 10:00 horas, todas na sede da Companhia, localizada na Cidade de São 

-
rem sobre: (a)

(b)

São Paulo, 17/05/2018. Reinaldo Bertin, diretor da Companhia e membro do conselho de administração da Companhia.

Heber Participações S.A. - Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF nº 01.523.814/0001-73 - NIRE 35.300.346.882
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

O Srs. Silmar Roberto Bertin e Fernando Antonio Bertin, na qualidade de membros do conselho de administração da 
Heber Participações S.A. - Em Recuperação Judicial (“Companhia”), no uso das atribuições que lhes conferem os artigos 
123 e 124 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“LSA”), convocam os senhores acionistas a se reunirem em assembleia 
geral extraordinária, a ser realizada, em 1ª convocação, com a presença de acionistas representando 1/4 do capital social 
com direito de voto, no dia 05/06/2018, às 10:00 horas, e, em 2ª convocação, com a presença de acionistas representando 
qualquer número do capita social, no dia 11/06/2018, às 10:00 horas, todas na sede da Companhia, localizada na Cidade 

-
rarem sobre (a)
que aprovou o ajuizamento do pedido de recuperação judicial da Companhia; e (b)
atos, incluindo-se o ajuizamento do pedido, praticados pelos administradores até o presente momento relativamente à 
recuperação judicial da Companhia. São Paulo,17/05/2018. Silmar Roberto Bertin e Fernando Antonio Bertin, membros 
do conselho de administração da Companhia.                                                                                  

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 0184229-14.2008.8.26.0100. A Drª. Adriana Sachsida Garcia,
Juíza de Direito da 34ª VC. do Foro da Capital, Faz saber ao locatário da Loja P-02A, CNPJ:
Ignorados, estabelecida no andar térreo da Rua Barão de Ladário, Nº 398, nesta Capital -SP, que
Adidas Ag e Outros ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos
Materiais e Morais, pois o requerido esta reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para
assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos.
E, estando em termos, foi deferida a citação do requerido por edital, para que Contestem a presente
ação no prazo de quinze dias a fluir do prazo supra supra, sob pena de serem aceitos como
verdadeiros os fatos na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de
revelia. Será este edital afixado e publicado na forma da lei.                                                       (19 e 22)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1010761-48.2015.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Emanuel Brandão
Filho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Michele de Souza Cavalcante, CPF 295.008.728-03, que
lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Instituição Educacional Professor Pasquale
Cascino, objetivando o recebimento da quantia de R$ 4.522,58 (em 01/03/2015),    referente contrato
de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes relativos ao curso de Administração,
para o ano de 2010. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito, ficando isento de custas e
honorários incidindo em 5%, ou oponha embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao
feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de fevereiro de 2018.                                            (19 e 22)

Citação Prazo 20 dias Proc. 1114603-75.2014.8.26.0100. O Dr. Regis De Castilho Barbosa Filho, 
Juiz de Direito da 41ª VC do Foro da Capital, Faz saber  aos Correu Lojas 2B-58, T 24, 1ª-26, AS-
41 todas com inscrição no CNPJ/MF SOB Nº Ignorados e estabelecidos na Rua Florêncio de Abreu,
418, Centro, São Paulo-SP, CEP 01030-001, Lojas HB1-12, HD1-12, HD1-08, 1A-04, 1B-35A, 1ª-
09A, 1B-18, 1B-16A, 1B-16B, 1V-30A, 1A-33, 1B-28, 1B-13, 1B-19A , 1A– 10, 1A-40, 1A-39A, 1A-28,
1A-27A, 1A-13A, 1A-11, 1A-16, HB1-16, HB1-15, HB1-24, HB1-30, HB1-21, HB1-29, HB1-27,HC1-
02, HC1-09, HC1-17, HD1-24, HD1-29, HD1-27, 2B32, 2B-48, HB-23, A2-35A, HB2-17, A2-36, A2-
37, A2-10, A2-09, 2B-35, A1-19, A1-45, A2-05, A1-41, A1-45/47, A1-41, A145-47, A1-41, A1-40/42,
A1-29/30, A1-27, A1-44, A1-32, A1-26A,  1B-21A, 1B-07, 1B-32, 1B-21, A2-32, 2B-41, 2A-26, 2A-21,
2A-24, 2A-25, 2A-27, 2A-50, 2A-50C, A2-04, 2A-01ª, A2-28, 2B-08, 1A-33, 1A-04, 1A-06/05, HB1-12,
HD1-08, 1B-35A, 1A-9A, 2B-62/63, 1B-18, 1B-16A, 18-16, 1B-30A, 1B-28, 1B-13, 1A-10, A1-34, A1-
28, A1-27A,  1A-40, A1-25A, A1-11, A1-13A, A1-11, A1-11, HB1-30, HB1-16, HB1-15, HB1-24, HB1-
21, HB1-29, HC1-09, HC1-02, HC1-17, HD1-24, HD1-29, 2B-56, 2B-36, A3-02, A3-01, A2-12, HC2-
33, A1-23, HB2-03, HC2 18/19/2º e HC-01, que ADIDAS AG E OUTROS ajuizaram ação Ordinária
em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, pois a requerida esta
reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos falsificados. Objetivam
indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. E, estando em termos, foi deferida a
citação dos requeridos por edital, para que Contestem a presente ação no prazo supra, sob pena de
serem aceitos como verdadeiros os fatos na inicial. Será este edital afixado e publicado na forma da
lei. São Paulo, 06 de Março de 2018.                                                                                           (19 e 22)

SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, MEDICINA PERIOPERATÓRIA, DOR E TERAPIA INTENSIVA S/S LTDA. - SAMMEDI
CNPJ/MF n.º 11.282.212/0001-25

Demonstrações Financeiras
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2017

Ativo             2017             2016
Ativo Circulante
Caixas e Bancos 4.441,79 278.169,31
Aplicação Financeira 3.790.255,50 3.721.720,61
Duplicatas A Receber 1.830.987,30 1.590.396,76

5.625.684,59 5.590.286,68
Ativo Não Circulante
Outros Créditos
Conta Corrente COMASP 1.749.295,46 1.179.440,16
Conta Corrente CEA -COMASP 130.000,00 130.000,00
Valores a Identificar - -
Adiantamento de Salários 6.678,93 6.678,93
Empréstimos Médicos 167.000,00 167.000,00
Depósitos Judiciais 23.747,68 23.747,68
Depósito Caução Iamspe 1.872.988,04 1.872.988,04

3.949.710,11 3.379.854,81
Imobilizado: Móveis e Utensílios 39.119,02 37.814,18
Instalações 1.360,00 1.360,00
Equipamentos Computadores e Perifericos 88.064,00 83.777,00
Máquinas de Escritório 12.375,03 12.375,03
Equipamentos Médicos 203.980,42 203.980,42
Software 47.994,00 47.994,00

   392.892,47    387.300,63
(-) Depreciação Acumulada  (133.541,32)  (100.424,98)

   259.351,15    286.875,65
Total do Ativo 9.834.745,85 9.257.017,14

Passivo             2017             2016
Passivo Circulante
FGTS a Recolher 5.043,81 5.164,25
IRRF a Recolher 6.276,27 7.626,99
PIS a Recolher 9.163,48 9.508,79
INSS a Recolher 24.438,22 24.712,53
ISS a Recolher 28.195,31 29.257,80
Contribuição Sindical a Recolher 39,86 -
COFINS a Recolher 81.042,74 43.886,71
CSLL sobre Lucro 125.412,11 128.040,96
IRPJ sobre Lucro 277.048,17 282.981,32
Salários a Pagar 26.885,98 16.074,95
Fornecedores 5.052,00 5.052,00
PIS/COFINS/CSLL a Recolher 232,50 776,55

   588.830,45    553.082,85
Exigível a Longo Prazo
Conta Corrente COMASP                  -                  -
Patrimônio Líquido
Capital Social 40.250,00 40.250,00
Lucros Acumulados 8.663.684,29 7.233.477,25
Resultado do Exercício 541.981,11 1.430.207,04

9.245.915,40 8.703.934,29
Total do Passivo 9.834.745,85 9.257.017,14

Demonstrativo da Conta de Resultado em 31/12/2017
Receita Operacional             2017             2016
Prestação de Serviços 18.659.946,46 16.877.460,28
Receitas de Doações - -
Juros sobre Aplicações Financeiras      120.370,04      439.053,09
Receita Líquida 18.780.316,50 17.316.513,37
(-) Despesas Operacionais
Despesas com Pessoal (1.430.329,32) (1.451.500,84)
Despesas Tributárias (3.070.619,54) (1.266.818,85)
Despesas Administrativas (756.590,08) (577.080,67)

(5.257.538,94) (3.295.400,36)
Lucro Operacional 13.522.777,56 14.021.113,01
(-) Compensação Prejuizos
  (Limite 30% sobre Lucro)
Lucro Antes da Provisão
  para Contribuição Social
(-) Provisão para Contribuição  Social (537.406,46) (486.070,86)
Lucro Antes da Provisão para IRPJ
(-)  Provisão para IRPJ (1.468.795,71) (1.326.196,81)
Resultado Líquido do Exercício 11.516.575,39 12.208.845,34

Nota Explicativa
Ativo Circulante - Apresentados os saldos conforme os extratos fornecidos
pelo banco, e aplicado R$ 3.790.255,50 saldo atualizado até 31/12/2017.
Ativo Imobilizado - Aquisição de equipamentos e depreciado conforme lei
em 2.011. Lucro - Parte do lucros já distribuído nos trimestres, saldo a
distribuir de R$ 541.981,11 em 2018.Massao Hashimoto - Contador - CRC SP - 1SP081013/O-6

Engevix Engenharia e Projetos S/A
CNPJ/MF 00.103.582/0001-31 - NIRE: 35.300.190.505

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de Maio de 2018 de 
Rerratificação de Ata de Reunião de Diretoria Executiva de 28/04/10 

Data, hora e local. 10 de maio de 2018, às 9h, em sua sede social na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial 
Tamboré, Barueri/SP. Presença. Totalidade dos membros da Diretoria. Mesa. Yoshiaki Fujimori - Presidente e Alisson 
Martins Rodrigues - Secretário. Ordem do dia. Rerratificação de Ata de Reunião de Diretoria Executiva. O senhor 
presidente informou aos presentes que estava em discussão a seguinte Deliberação: De modo a sanar o bloqueio 
administrativo (B.A. 3.202.128/17-6 de 03/08/2017), foi aprovada por unanimidade de votos a rerratificação da ata 
de reunião de diretoria executiva de 28 de abril de 2010, registrada sob o nº 160.734/10-1 em sessão de 12/05/2010, 
onde erroneamente se redigiu o NIRE de uma filial que não fora objeto de encerramento naquela data. Naquele ato 
vinculou-se o NIRE de n° 42.900.534.553 como sendo da filial encerrada de CNPJ/MF nº 00.103.582/0038-23, quando 
o correto e correspondente NIRE seria o de nº 42.900.647.846, portanto, fica ratificado que o NIRE encerrado é o de nº 
42.900.647.846 e não o de nº 42.900.534.553. Ato contínuo ratifica-se o NIRE de nº 42.900.534.553 para a filial de CNPJ/
MF nº 00.103.582/0003-01, que simplesmente alterou o endereço naquela ocasião, e que, ainda hoje permanece ativo, 
inclusive objeto de recente alteração, registrada sob o nº 217.669/17-7 em sessão de 15/05/17. Encerramento. Nada mais 
havendo a tratar, o senhor presidente da mesa declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta 
ata, que após lida e aprovada, foi assinada por mim secretário, a quem incumbe levá-la a registro, antes, porém, nesta 
mesma data, transcrevê-la em livro próprio da Companhia: (aa) p/ Nova Engevix Participações S.A. (Yoshiaki Fujimori e 
José Antunes Sobrinho); p/ Fundo de Investimento em Participações Cevix (Edson Hydalgo Junior). A presente é cópia 
fiel extraída de livro próprio da Companhia. Barueri/SP, 10 de maio de 2018. Yoshiaki Fujimori - Presidente; Alisson 
Martins Rodrigues - Secretário. Jucesp nº 227.302/18-7 em 17/05/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Antônio Cruz (*)

Estar preparado para uma 
eventual falha é primor-
dial para evitar paradas 

indesejáveis, com graves conse-
quências de perdas financeiras 
ou de imagem corporativa. Em 
um mercado altamente compe-
titivo, as empresas precisam 
estar no ar ininterruptamente, 
principalmente quando as 
soluções de TI estão cada vez 
mais acessíveis em múltiplos 
canais, a exemplo dos disposi-
tivos móveis. 

Elaborar um plano de recu-
peração de desastre significa 
definir, implementar e testar 
estratégias de continuidade 
dos serviços, contemplando 
cenários de falhas ou indispo-
nibilidade de recursos de TI 
e comunicações, consideran-
do: pessoas, infraestrutura, 
sistemas, telecomunicações, 
serviços terceirizados, dentre 
outros.

Tendo em vista este pa-
norama, o que é necessário 
pensar? Listo abaixo pontos 
de atenção para que se tenha 
sucesso na implementação de 
ações com foco em prevenção 
de desastres:

-
estrutura que possua um 
excelente nível de disponi-
bilidade: para organizações 
com elevado teor de infor-
mações digitais, torna-se 
necessário automatizar 

Prevenção e recuperação de desastres 
– sua empresa está preparada?

As ferramentas que norteiam a TI são peças fundamentais para a manutenção 
dos negócios das empresas

suas mídias de armazena-
mento de forma a alinhar 
com as estruturas de recu-
peração de desastres;

excelência na gestão do 
ciclo de vida da informação, 
considerando uma estrutu-
ra de armazenamento de 
backup que possa facilmen-
te ser recuperado;

de acordo com o alinha-
mento aos requisitos de 
sustentabilidade, contem-
plando sempre a questão 
da TI verde. Uma estratégia 
é armazenar os dados bus-
cando o menor consumo 
de recursos naturais, pois, 
em um cenário de escas-
sez de energia elétrica, é 
importante mensurar o 
nível de consumo dentro 
da estrutura de TI;

redução de tempo para 
gestão, maximização da 
produtividade das equipes 
e racionalização de custos.

  Também é preciso categori-
zar que tipo de informações 
ou ativos de TI são passíveis 
de recuperação e elencar 
alguns indicadores que 
possam ser extraídos para 
classificação:

não recuperáveis: normal-
mente, é possível apontar 
sistemas com serviços e 
dados que não tenham ne-

cessidade de recuperação, 
como sistemas em desati-
vação, dados temporários 
ou desnecessários;

  Enumerar informações 
recuperáveis: geralmente 
estão associadas às solu-
ções de backup de dados 
em diversas mídias;

-
sam ficar durante de-
terminada periodicidade 
indisponível e determinar 
o tempo;

possuem característica de 
alta disponibilidade e qual 
o tempo médio de recupe-
ração;

característica de disponi-
bilidade contínua - normal-
mente esses sistemas são 
tolerantes a falhas e com 
elevado custo. Na elabora-
ção de um plano de contin-
gência de TI, é importante 
simular cenários em que o 
ambiente de TI possa ficar 
indisponível ou quais são 
os eventos considerados 
catastróficos, que possam 
exigir uma contingência 
fora da empresa. Nesse 
sentido, alguns conceitos 
precisam ser explorados, 
como locais alternativos 
para prestação de serviços 
de recuperação de desas-
tres:

permite a uma empresa 
continuar as operações da 
TI e da rede em caso de um 
desastre.

-
dos: possibilita a continui-
dade das operações, sem 
interrupção, mesmo no 
caso de um site destruído.

É fato que as empresas pre-
cisam elaborar um plano de 
continuidade de negócios ou 
um plano de contingência de 
TI considerando suas caracte-
rísticas e limitações. O principal 
ponto é ter a visão de que, diante 
de uma situação de desastre, 
o risco de indisponibilidade 
será mitigado ou evitado, pre-
servando as suas operações e 
competitividade.

 
(*) É Diretor de Operações 

da Think About IT.

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0028499-34.2013.8.26.0100 (USUC 473). O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO 
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que , 
ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre a unidade autônoma 
consistente no apartamento nº 104, localizado no 10º andar ou 11º pavimento do Edifício Jardim 
Buenos Aires, situado na Rua Piauí, nº 615 - 7º Subdistrito Consolação - São Paulo - SP, com área 
útil de 105,4760 m², quotas proporcionais de 14,1752 m² e 6,8030 m², respectivamente, nas áreas 
construídas de uso comum do prédio e do andar em que a unidade está situada, o que totaliza a área 
construída de 126,4542 m², correspondendo-lhe uma quota ideal no terreno de 2,00228% ou 
21,1185m², contribuinte nº 010.008.0149-7, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

Indigo You EmpreendimentoImobiliário Ltda.
CNPJ: 17.381.758/0001-10 - NIRE: 35.227.142.071

Extrato da  Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 15/05/18
Data, Hora e Local: 15/05/2018, às 11:30, na sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º
andar, conjunto 41, sala 31, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalida-
de. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat; Secretário: Eduardo Muszkat. Deliberações: Por unanimidade, os sócios
quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$
4.000.000,00, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 11.494.230,00. Encerrramento:
Nada mais, a ata foi lida, aprovada e assinada por todos os sócios e presentes. São Paulo, São Paulo, 15/05/
2018. You Inc Incorporadora e Participações S/A, Abrão Muszkat, Eduardo Muszkat. YP Real Estate Empreen-
dimentos e Participações Ltda. - Abrão Muszkat. Mesa: Abrão Muszkat-Presidente; Eduardo Muszkat-Secretário.

Yellow YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ nº 18.394.575/0001-00 - Nire 35.227.632.353

Extrato da  Ata da Reunião de Sócios Realizada em 15 de Maio de 2018
Data, Hora e Local: 15/05/18, às 10:30, na sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º
andar, conjunto 41, sala 38, Vila Nova Conceição, São Paulo-SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalida-
de. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat; Secretário: Eduardo Muszkat. Deliberações: Por unanimidade, resolvem
reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social em R$ 10.000.000,00, sendo que o capital social
final após a redução será de R$ 13.559.911,00. Encerrramento: Nada mais, a ata foi lida, aprovada e assinada
por todos os sócios e presentes.São Paulo, 15/05/18. YP Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda.-
Abrão Muszkat. Tibério Construções e Incorporações S.A.-Carlos Eduardo Araújo Tibério VRE D2 S.A. Marcelo
Rezende Rainho Teixeira, Thiago Bellini Motta Leomil. Abrão Muszkat - Presidente; Eduardo Muszkat - Secretário.
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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 segunda é o sétimo dia da lunação.   Lua em Leão pode levar a excesso de vaidade e o egoísmo que trarão 
problemas, já que fi ca fora de curso durante todo o dia e só ingressa em Virgem as 23h04. E com a Lua em 
Virgem fi caremos a noite mais reservados e racionais. O melhor é tomarmos uma postura realista e prática 
diante das situações vividas. Nesta segunda as pessoas tendem a estar mais prestativas e solícitas. Por isso, 
as ajudas e os conselhos racionais serão melhores recebidos. E serão de grande valia para resolvermos algum 
problema que esteja nos afl igindo emocionalmente.
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Com o Sol na casa três torna a 
semana boa para mudanças e via-
gens. Na relação amorosa o afeto e 
a compreensão levam a momentos 
inesquecíveis tanto na relação sexual 
como melhorando a comunicação. 
A mudança de ânimo é o elemento 
positivo no fi nal desta segunda. 
78/478 - Branco.

Lua em Leão pode levar a excesso 
de vaidade e o egoísmo que trarão 
problemas, já que fi ca fora de cur-
so durante todo o dia. É preciso 
tomar decisões que envolvam a vida 
material e fi nanceira. O apelo estético 
é mais valorizado, por isso cuide do 
fi gurino, enfeite a si e a sua casa. 
49/349 - Azul.

O Sol em seu signo dá maior vigor 
físico e boa disposição aumentando 
ainda mais a autoconfi ança e levando 
a decisões que tinham sido adiadas. 
Mas tudo deve ter sido planejado 
antes, ainda mais se não completou 
aniversário, saiba esperar. 78/578 
- Amarelo.

Está vivendo a fase mais difícil do ano 
com o Sol em Gêmeos e os resultados 
desejados podem não se concretizar 
nesta segunda. Mantenha a rotina até 
o aniversário porque se agir agora 
pode acabar errando nesta fase mais 
delicada do ano que está começando 
nesta semana. 58/358 - Branco.

Virão novas perspectivas que podem 
mudar sua vida neste próximo mês 
de junho. Antes precisa ter muita 
paciência, evitando o otimismo 
exagerado e as atitudes impulsivas.  
A mudança de ânimo é o elemento 
positivo nesta segunda em que a Lua 
a noite em Virgem. 50/550 - Amarelo.

Faça planos bem elaborados e 
valorize acima de tudo a moral e 
o bom costume. A gentileza e o 
elogio se mostram fatores positivos 
para a realização dos sentimentos e 
materializar suas aspirações. É im-
portante negociar e evitar impasses 
nesta segunda. 87/787 - Verde.

Nesta segunda as pessoas tendem 
a estar mais prestativas e solícitas. 
O melhor é tomarmos uma postura 
realista e prática diante das situações 
vividas.  Um melhor convívio com 
a pessoa amada e com amigos no 
ambiente social. As dúvidas vão de-
saparecendo e as certezas se fi rmam. 
74/374 - Branco.

A semana começa com a Lua transi-
tando em Leão aumentando o apelo 
ao brilho de forma exagerada. Sua 
disposição física e mental vai melho-
rando, fazendo você agir, fazendo 
você agir e encontrar soluções para 
o que está pendente. Se surgir im-
passes negocie, não imponha nada. 
78/478 - Azul.

O início da semana não será de muitas 
novidades, mas você colherá os resul-
tados daquilo que estiver realizando. 
Perturbações sentimentais podem 
importunar neste começo de semana. 
É preciso manter comportamento 
seguro e fi rme diante da incerta 
posição astral. 62/662 - Marrom.

O apelo estético é mais valorizado, 
por isso cuide do fi gurino, enfeite 
sua casa. Sob esta energia, sentir-se 
bem o fará ser mais feliz na relação 
amorosa. Não se sobrecarregue de 
coisas para fazer, como é bem do 
seu estilo, pois irá deixar de realizar 
aquilo que é preciso. 29/129 - Azul.

Este é um período favorável para 
propor sociedade, formar equipes e 
cercar-se de pessoas que o comple-
tem. Tudo que tenha sido iniciado 
nos meses anteriores trará resul-
tados no fi nal deste mês. Acalme 
a mente e procura organizar sua 
vida nestes últimos dias de maio. 
40/940 - Azul. 

Melhora sua vida fi nanceira, pois ao 
diminuir os desperdícios irá econo-
mizar. O dia aponta a manifestação 
de carinho como o melhor elemento 
do dia. Ótimo entendimento com a 
pessoa amada e troca intensa de 
afeto evitará brigas. Viagens e mu-
danças podem ser feitas esta semana. 
68/268 - Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 21 de Maio de 2018. Dia de Santo André de Bóbola, 
São Sinésio, São Benvenuto, São Donato, São Valente, Santa Catarina 
de Gênova e Dia do Anjo Anauel, cuja virtude é a paz. Dia da Língua 

Nacional e Dia do Baloeiro. Hoje aniversaria o ator Gracindo Júnior 
que completa 75 anos, o ator Mr. T que nasceu em 1952 e o nadador 
e campeão olímpico Vladimir Salnikov que faz 55  anos e a atriz Maria 
Fernanda Cândido que nasceu em 1974.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste primeiro dia e grau é em geral cuidadoso e atento 
ao que faz e ao que desenrola ao seu redor. Espirituoso, criativo e direto, você 
pode ser muito persuasivo e tem capacidade de organização. Tem tendência 
ao teatro a escrita, as artes plásticas ou a música. Entre muitos talentos, 
possui a alegria de viver e de se divertir. Costuma ser criativo e previdente, 
além de muito cuidadoso nas escolhas amorosas. Procura cuidar da saúde, 
mas de forma despreocupada e sem muitas teorias ou modismos. No lado 
negativo tende a se impor aos outros e ser desorganizado.

Dicionário dos sonhos
CAMISA – De mangas compridas, fortuna. 
Curtas, pobreza. Nova e limpa, riqueza. Suja e 
rasgada, problemas. Com pulgas, riqueza atra-
vés do jogo. Branca, novos amores. Colorida, 
casamento ou noivado. Amarela, enfermidades. 
Números de sorte:  36, 47, 57, 59 e 75.

Simpatias que funcionam
Para reconquistar ex-namorado ou reaque-

cer a relação: Ferva um pouco de água com 
açúcar e acrescente um pedaço de papel com 
o nome do seu ex-namorado escrito. Deixe no 
fogo por mais alguns minutos. Desligue, espere 
esfriar e jogue o preparado em um vaso de barro 
ou na terra, pensando que seu amor logo estará 
nos seus braços novamente.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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História
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Que 
estão bem
acima da

média

A nature-
za íntima
de uma
pessoa

A tempe-
ratura, na

cidade
serrana

(?) drive,
memória
portátil

(Inform.)

Com (?)
infinita,
tipo de
piscina

Palo (?),
cidade da
Califórnia

(EUA)

O popular
"prego", 
da CEF

Cedem
com fins

caritativos

Desfeita
pela

polícia 
(quadrilha)

Pequenas
quedas-
d'água

Will Smith,
ator de 
"Eu Sou 
a Lenda"
São usa-
das na

condução
de presos

Passo
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rápido,
apressado

Ópera 
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britânico, 
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vamente

"Pastéis" típicos do
País do Tango (cul.)

Letra do escudo
do Guarani (fut.)

Serviço
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hotéis e
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"(?) as

Pedras", 
sucesso de
Kiko Zam-

bianchi

Loja que vende itens
adquiridos no exterior
Os esportes como o

polo e o hipismo

O mais populoso
Estado amazônico

(sigla)
Habitam; residem

Instância psíquica
regida pelo prazer
Explicação usual 

para a genialidade
Operação
bancária

Trepadeira
de muros

Sentimento que não
se define; sente-se,

segundo Sêneca
Posição do basquete

Cometa,
em inglês

Barco 
de luxo

Extensão
de arqui-
vos de
vídeo

Donald
Trump, 

presidente
dos EUA

3/eat — pen. 4/alto. 5/comet — rolam.
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Comemorando o lançamento 
do CD e DVD da turnê, 
Caetano Veloso apresentará 
juntamente com seus fi lhos 
Moreno, Zeca e Tom no show 
“Ofertório” da turnê “Caetano 
Moreno Zeca Tom Veloso”

No repertório, o quarteto não eco-
nomiza em grandes canções. “O 
Leãozinho”, que os fi lhos de tanta 

gente pedem, os meus não deixaram de 
pedir. E coisas como “Reconvexo” têm 
de estar ali confi rmando a linhagem. Há 
clássicos de Moreno e canções novas de 
todos (inclusive minhas). Nas primei-
ras conversas, imaginamos chamar um 
pequeno grupo de músicos para enri-
quecerem os arranjos. Mas, ensaiando, 
decidimos fi car só os quatro no palco. O 
som será mais para o acústico e muito 
singelo. Eu sou o único que só toca vio-

Lançamento

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn.
Alinhamento. Encontre o Alinhamento.

Encontrar o Alinhamento faz a vida fl uir de uma maneira que você 
pode não ter experimentado. Não tenha medo de encarar isto e libere 
as coisas. O Alinhamento é permissão e nem sempre é fácil deixar ir 
quando você esteve tentando controlar as coisas por tanto tempo. 
Deixe de lado o que foi e se conecte com a energia de suas intenções 
desejadas.

Encontrar o alinhamento é encontrar um fi o comum ou um tema em 
um pensamentos, em uma experiência ou sentimento. Alinhamento 
é encontrar um fl uxo e o melhor lugar para começar este sentimento 
é através do amor incondicional por tudo o que é. Encontre o amor 
por tudo e por todos e você verá um fl uxo que não viu anteriormente 
e isto é glorioso.

Pensamento para hoje: “Confi e que o que você quer está chegando 
e, então, entre em alinhamento com esta energia e observe a rapidez 
com que isto vem.” E assim é.

Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias
Regina Drumond

Estreia

Inspirada nos meninos prateados que se pintam para 
fazerem malabares nos faróis e pedirem esmolas nos 
metrôs da capital paulista, a Cia Mungunzá de Teatro 
estreia “Epidemia Prata”, no dia 23 de maio. A montagem 
tem direção de Georgette Fadel, comemora 10 anos do 
coletivo e devolve ao público de forma engajada e poética 
a experiência vivida em um ano no centro de São Paulo, 
desde a criação do Teatro de Contêiner Mungunzá. A peça 
apresenta uma costura entre duas linhas narrativas: a visão 
pessoal dos atores sobre os personagens reais que conhe-
ceram em sua atual residência no Teatro de Contêiner, 
no Centro da capital paulista, e o mito da Medusa, que 
transforma pessoas em estátuas. Com, Verônica Gentilin, 
Gustavo Sarzi, Leonardo Akio, Lucas Beda, Marcos Felipe, 
Pedro Augusto e Virginia Iglesias,  

 
Serviço: Sesc 24 de Maio, R. 24 de Maio, 109,  República, tel. 3350-6300. De 

quarta a sexta, às 21h (sessões extras nos dias 16 de junho, sábado às 21h e 17 de 
junho, domingo às 18h). Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia). Até 15/6.
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Nota I
O fi lme Primavera, produzido pela Notábile Filmes, acaba de ganhar a 

etapa de abril do LAIFFA (Los Angeles Independent Film Festival) como 
Melhor Longa-metragem, e deverá participar da mostra competitiva que 
acontece em dezembro, em Hollywood (EUA). Primavera - que tem roteiro e 
direção do multipremiado cineasta Carlos Porto de Andrade Júnior - estreou 
em março no FESTin - Festival Itinerante da Língua Portuguesa, em Lisboa. 
Filmado em 2005, o longa narra a saga de uma família de origem portuguesa 
com elenco estelar de mais de 40 atores, que usam belos trajes de época. 
Entre eles estão Ana Paula Arósio, Ruth de Souza, Marília Gabriela e Werner 
Schunneman, além o derradeiro trabalho de Ruth Escobar (1935 - 2017). 
Emílio di Biasi, Débora Duboc, Carlos Casagrande, Jairo Mattos e Nelson 
Baskerville também estão entre os atores. Outro charme é a voz da cantora 
portuguesa Eugênia Melo e Castro que interpreta a canção de encerramento 
do fi lme. Produção de baixo orçamento (até um milhão de reais), Primavera 
foi rodado ainda em película, contando apenas com captação parcial de 
recursos, o que protelou sua fi nalização. Para viabilizar a entrada do longa 
em circuito, a Notábile Filmes, produtora do ator e diretor Ricardo Ripa, 
teve apoio de coproduções, além de usar recursos próprios. Site do fi lme 
(com trailer) ( www.primaveraofi lme.com).

Dança
Servindo-se do funk, do jazz e do pop para retumbar o burlesco e o 

corpo grotesco, Deixa Arder, a nova criação da Improvável Produções, 
vibra na pressão e na batida entre massas visíveis e invisíveis. As 
coreógrafas Marcela Levi & Lucía Russo, aliadas à performer Tamires 
Costa, lançaram-se o desafi o de articular em cena um corpo instigado 
por invisíveis. O solo Deixa Arder é dança de invasão. Estão aí (em)
pilhados Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, Josephine Baker, Valeska 
Gert, Macunaíma, Grande Otelo, Jorge Ben Jor, Mc Carol, Michael 
Jackson, Nina Simone, Woody Woodpecker e muitos outros.Numa 
relação de muita proximidade com os espectadores, a performer 
Tamires Costa se deixa penetrar e estilhaçar pelas vibrações do funk, 
do jazz e do pop para retumbar os humores do burlesco e do corpo 
grotesco. Invadir, pilhar, empilhar e transtornar são os verbos que 
revolvem essa dança assombrada.

 
Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93. Quintas, sextas e sábados às 21h30 e aos domin-

gos, às 18h30. *No dia 31/5, a apresentação acontece às 18h30 Ingresso: R$ 20. Até 3/6. 

Caetano Veloso apresentará juntamente com seus fi lhos Moreno,

Zeca e Tom o show “Ofertório”.

Nota II
“Construção” (1971), de Chico Buarque, é 

um marco na discografi a brasileira. Lançado 
após o exílio do cantor e compositor na Itá-
lia, o álbum denunciava a situação política, 
apontava os problemas sociais do país, trazia 
uma forma muito diferente fazer poesia para 
a época, como nas inventivas “Construção” e 
“Cotidiano”, e arranjos ousados, que passaram 

a infl uenciar outros músicos dali em diante. 
Símbolo de modernidade na época e até hoje 
admirado por sua inventividade, esse impor-
tantíssimo registro, que vigora em qualquer 
lista de “maiores discos brasileiros”, é uma 
eterna referência de nossa música e da genia-
lidade de Chico Buarque e volta às prateleiras 
em vinil pela coleção “Clássicos em Vinil”, da 
Polysom. O disco traz dez sucessos atemporais: 
“Deus lhe Pague” (Chico Buarque), “Coti-

diano” (Chico Buarque), “Desalento” (Chico 
Buarque/ Vinícius de Moraes), “Construção” 
(Chico Buarque), “Cordão” (Chico Buaque), 
“Olha Maria” (Antonio Carlos Jobim / Vinícius 
de Moraes / Chico Buarque), “Samba de Orly” 
(Chico Buarque / Vinícius de Moraes / Toqui-
nho), “Valsinha” (Vinícius de Moraes / Chico 
Buarque), “Minha História (Gesubambino)” 
(Lucio Dalla / Pallotino / vers.: Chico Buarque), 
“Acalanto” (Edu Lobo / Chico Buarque).

Cena da peça “Epidemia Prata”.

Mariana Beda

lão. Os outros podem se revezar em alguns 
instrumentos. É um show familiar, nascido 
da minha vontade de ser feliz” explica.  

Serviço: Espaço das Américas, R. Tagipuru, 795, Barra 
Funda. Sexta (25) e sábado (26) às 22h30. De R$ 140 a  
R$ R$ 380.



Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Bia Villela – Col. Janela, Janelinha 

- Do Brasil – Utilizando conhecidos animais, autora que 
também é a ilustradora da obra, traça um inteligente 
percurso, num tom lúdico e respeitoso, para levar aos 
infantes, um assunto  importante e que deve ser intensa 
e delicadamente avaliado: entender as diferenças e acei-
tá-las. Afi nal, diferente somos todos! Muito apropriado!!

De Que Jeito Sou Eu?

Gad Adler – Scortecci – Israelense radi-
cado no Brasil, tem uma interessante trajetória, 
espiritual e fi losófi ca, tendo convivido com 
monges, sábio israelenses quando recebeu 

segredos de milenares escrituras. Sublime, não perdeu 
contato com a realidade, o que o levou à muitas emprei-
tadas de sucesso. Resolveu dividir conhecimentos com 
seus leitores e seguidores. Sabe aquela máxima “Desejar 
e conseguir”, pois é, ele não concorda com isso. Em suas 
linhas, muito claras, por sinal, o leitor encontrará “for-
mulas” para atingir, com muita  disciplina, passo a passo 
seu destino desejado. Plenamente factível! 

Você Não Pode Tudo!: Mas 
pode e merece ser feliz

Paulo von Atzingen – BBS – Jornalista 
muitas vezes laureado, resolveu abrir seu baú 
de boas memórias de suas viagens, nacionais 
e internacionais. Com refi nada sensibilidade, 

trata suas andanças em forma de crônicas, dando ao leitor 
um gostinho de prosa, um conto de “causos”, desses que 
contamos despretensiosamente, entre amigos. Suas fotos 
em preto e branco, confi rmam essa grata naturalidade. 
Com rápida fl uidez, Paulo nos garante o alcance da rea-
lidade mágica. Entretenimento garantido!!

Em Busca da Realidade
Mágica

Cris Coelho – Pandorga– Drama muito 
bem urdido pela autora blogueira, mariascarlet.
com relata o drama de duas vidas que acabam 

entrelaçando-se, o que deixa o leitor além de muito en-
volvido, intrigado com o passado distante de uma delas, 
que acaba palmilhando a vida da outra, no presente. Um 
misto de dupla personalidade com um conteúdo espiri-
tualista. Cenários desenvolvidos em plena exortação à 
sexualidade com fi no erotismo, faz o leitor fi car “ligado”. 
Deliciosamente picante!

Promíscuo Ser de Partitura 
Finita

Assista ao 
canal Livros 
em Revista, no 
youtube, que 
traz entrevistas 
do mundo 
literário.

Com apresentação
de Ralph Peter.
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Nelma Sá (*)
 

Faz sentido, principalmente quando lembramos que no jargão 
corporativo, “líder” é a palavra que vem cada vez mais sen-
do usada no lugar de “chefe”. Mas um indivíduo não lidera 

apenas uma equipe. O dia a dia, dentro e fora do trabalho, exige 
uma tomada rápida e constante de uma enormidade de decisões. 

Portanto, mais do que pensar em que está à nossa volta, pre-
cisamos pensar em nós mesmos. Em outras palavras: temos que 
ser líderes de nossas próprias vidas para guiá-la pelos caminhos 
que nos permitam conquistar nossos sonhos e projetos. Ao nos 
fortalecermos, aprimorarmos o autoconhecimento e embarcamos 
em uma jornada que leva de carona todos os outros em nosso 
redor. Nos tornamos, assim, pessoas melhores e líderes capazes 
de inspirar, motivar e encorajar qualquer time a buscar grandes 
resultados.

Há aquelas pessoas que acreditam que não nasceram para ser 
líderes, mas isso não existe. Esse tipo de pensamento nada mais é 
do que uma representação dos próprios medos. Todos nós nasce-
mos com potenciais de liderança, a única diferença é que alguns 
indivíduos precisam de um impulso para desenvolvê-los. Hoje 
temos à nossa disposição instrumentos que mapeiam as nossas 
potencialidades e respectivos desafi os (aspectos a desenvolver). 
Esse é o primeiro passo para o desenvolvimento da liderança. 

Em seguida, é fundamental que experienciemos esses poten-
ciais, de forma que possamos refl etir e compreender o nosso 
padrão de funcionamento, que está inconsciente em nós. Essa 
é inclusive a ideia por trás da Jornada de Autoliderança, um 
programa da Todos os Cantos de viagens para o Brasil e para o 
exterior durante as quais exercitamos o nosso autoconhecimen-
to em meio a longas caminhadas marcadas pela refl exão, pelo 
silêncio, pela contemplação.

Liderar a si mesmo para 
liderar os demais

Vemos por todos os lados treinamentos focados em liderança, quase sempre com um viés focado no 
mundo dos negócios

Outro aspecto importante de ser ressaltado é que cada indivíduo 
desenvolve o seu potencial dentro do próprio ritmo, inexistindo 
um prazo pré-determinado para o alcance dos objetivos. Os re-
sultados, porém, são evidentes em todas as pessoas. Desenvolver 
a autoliderança signifi ca ampliar a capacidade de concretização, 
aprender a desenvolver e a gerir os desafi os, fazer escolhas cons-
cientes e alinhadas com os princípios e valores. 

A partir daí, vamos nos tornando donos de nossas próprias 
vidas, conectados com a liberdade e responsabilidade pelas es-
colhas. É um processo que também nos permite respeitar nossa 
própria singularidade e, consequentemente, respeitar o outro 
na sua diversidade. E ainda abre a oportunidade para sermos 
verdadeiros conosco, reconhecendo em nós mesmos o “lugar 
interior” a partir do qual tomamos nossas escolhas e decisões.

Não importa se com isso vamos nos tornar grandes CEOs ou 
pais e mães de família. Uma vez desenvolvida a autoliderança, 
somos capazes de ditar o caminho de nossas próprias vidas. 

Caminhar rumo à felicidade e paz interior é o grande prêmio.

(*) - É administradora de empresas, educadora,
coach e vice-presidente da Unipaz São Paulo.

A busca por meios que auxiliem na atratividade dos produtos 
e, consequentemente, na elevação das vendas de um negócio 
chama, cada vez mais, a atenção de empreendedores. 

Independentemente do setor, estratégias que impulsionem 
o faturamento são sempre bem-vindas, porém é fundamental 
avaliar cada modelo de estabelecimento para que os resultados 
sejam positivos. Quando falamos de um e-commerce, já é muito 
comum a utilização de soluções que permitem verifi car quanto 
tempo um usuário fi cou navegando no site, quais produtos 
ele buscou e com que frequência realiza compras on-line, por 
exemplo. 

No entanto, você sabia que também é possível entender o 
comportamento dos clientes em lojas físicas? Hoje, as soluções 
de reconhecimento facial são umas das principais tecnologias 
que permitem o mapeamento em tempo real das pessoas que 
estão circulando em uma loja e a identifi cação de caracterís-
ticas auxiliam, até mesmo, na alteração do conteúdo de uma 
vitrine, a fi m de atender as expectativas dos consumidores e 
alavancar as vendas.

A adoção dessa tecnologia é uma tendência mundial que, se-
gundo pesquisas realizadas pela consultora MarketsandMarkets, 
já movimenta mais de 3,3 bilhões de dólares e pode chegar a 
7,7 em 2022. 

Esse crescimento se deve, principalmente, ao fato do alto 
nível de segurança promovido por essa solução, uma vez que 
analisa as pessoas por meio de suas características físicas – com 
um nível de 100% de efi cácia – e garante o reconhecimento de 
pessoas indesejadas, por exemplo, em questão de segundos.

No varejo, além de melhorar a  segurança, a solução também 
promove a observação de informações muito precisas, como a 
reação de um usuário ao passar por uma gôndola – permitindo 
analisar se o produto está fazendo sucesso ou não – ou se algum 
item está mal localizado. Para aqueles que utilizam a sinalização 
digital, também conhecida como Digital Signage, a integração das 
soluções pode resultar em um aumento ainda maior das vendas.

O Digital Signage é uma tecnologia que fornece qualquer 
tipo de informação de maneira totalmente programada e seg-
mentada. Desse modo, se o reconhecimento facial detectar 
que mais adolescentes estão olhando a vitrine de uma loja de 
departamento, poderá haver uma mudança, em questão de 

Tecnologias para o varejo: aliadas
do aumento das vendas

minutos, para materiais que atraiam mais esse público. Em 
contrapartida, também é possível perceber que o produto de 
um supermercado não está agradando os clientes, uma vez que 
é detectado uma expressão de insatisfação.  

Ainda pouco utilizada no Brasil, a solução também pode auxi-
liar na organização de fl uxo de um ambiente nos horários mais 
movimentados. Quem nunca desistiu de comprar um produto 
ao se deparar com fi la enorme para realizar o pagamento? Por 
meio dessa tecnologia, é possível a detecção do aumento do 
número de pessoas e então o acionar um novo caixa e mais 
funcionários no interior da loja. 

São inúmeros os dados que podem ser detectados e, de alguma 
maneira, todos eles transmitem a impressão que um ambiente 
oferece para cada cliente, seja ela negativa ou positiva, gerando 
a possibilidade de readequação, sempre tendo como objetivo a 
entrega de uma experiência cada vez melhor aos seus clientes.

Mais do que nunca, a tecnologia está a favor das empresas e das 
pessoas. E você, já sabe como utilizá-la a favor de seu negócio.

(Fonte: Cristiano Felicissimo é diretor de Pré-Vendas da Seal Telecom, 
multinacional brasileira de engenharia de projetos que agrega tecnologias 

inovadoras para o desenvolvimento de projetos efi cientes
e economicamente competitivos).

Mais impostos, 
para quê? 

Celso Tracco (*)
 

Um dos principais problemas estruturais do Brasil é o gi-
gantismo da máquina pública, mantido pela arrecadação 

tributária. Porque é tão difícil reduzir despesas?
Responder essa pergunta, é uma dificuldade, uma vez 

que não há controle. Além disso os nossos parlamentares, 
deputados federais e senadores eleitos pelo povo, e consti-
tucionalmente legisladores, são os que aprovam o orçamento 
da União. Nunca se vê redução de gastos. Deputado julgado, 
condenado e preso, continua recebendo seu gordo salário 
mesmo estando afastado de suas obrigações. O número de 
assessores parlamentares ou cargos de confiança ninguém 

sabe quantos são e pior, ninguém sabe o que fazem nem para 
que servem.

O custo do parlamento brasileiro é estimado em R$ 6.5 
bilhões por ano, 4 vezes mais caro que o da França e quase 
8 vezes mais caro que o da Argentina, para efeitos de com-
paração. Há mordomias sem fim: auxílio paletó, auxilio para 
correio (em plena era da internet) auxílio para gasolina, 
garçons, engraxates, segurança, viagens em aviões da FAB, 
plano de saúde sem limites, a lista é extensa. Mas isso é 
apenas a ponta do iceberg. 

Devemos somar a essa fábula o custo do legislativo e do 
executivo de 26 estados e DF, de 5570 municípios, do ju-
diciário, das autarquias e empresas estatais. Existem 146 
empresas estatais federais ativas, cujos diretores e gerentes 
são indicados pelos seus padrinhos políticos. Quantas mais 
existem nos estados e municípios? O desperdício com o di-
nheiro público é infindável e crescente. 

O Brasil, entre trinta países pesquisados, é o que, todos 
os anos, mostra o pior resultado em relação aos benefícios 

para a população por imposto arrecadado. Não é apenas uma 
questão financeira, mas sobretudo humanitária. O dinheiro 
não vai para quem precisa, principalmente para os mais de 50 
milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza.

Mas prepare-se: o rombo das contas públicas federais está 
estimado em torno de R$ 150 bi. Nossos representantes 
certamente irão sugerir mais aumento de impostos, apesar 
de aprovarem isenções e anistias aos poderosos entes eco-
nômicos: grandes empresários, países “amigos” devedores, 
sistema financeiro e outros. São “bondosos” com os poderosos 
mas severos com quem trabalha e vive de salário: a tabela de 
isenção do Imposto de Renda, está há anos defasada, deveria 
ser ajustada em, no mínimo, 90%.

Nós, população, podemos mudar isso com o voto. Vamos 
limpar o Congresso de uma só vez, não reelegendo quem está 
lá. Será que teremos maturidade e coragem na hora do voto?

(*) - É economista e autor do livro ‘Às Margens do Ipiranga -
a esperança em sobreviver numa sociedade desigual’.



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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INICÍO A COLUNA comentando a nova novela das 21 ho-
ras na Globo, ‘Segundo o Sol’, de João Emanuel Carneiro, que 
teve sua estreia na última segunda-feira (14). A trama foi alvo 
de críticas por ter poucos negros no elenco,muito embora a 
emissora pretende rever o elenco.

COMO PRINCIPAIS PROTAGONISTAS temos Giovanna 
Antonelli e Emilio Dantas como o casal principal da história. 
A novela substitui ‘O Outro Lado do Paraíso’, que terminou 
na sexta-feira (11). A história se passa na Bahia , estado com 
o maior percentual de população negra do país,e o elenco da 
novela é predominantemente branco.

NA ÚLTIMA SEXTA-FEIRA (11), o Ministério Público do 
Trabalho (MPT), por meio da Coordenadoria Nacional de Promo-
ções de Igualdade e Oportunidade e Eliminação da Discriminação 
no Trabalho, enviou á Rede Globo uma notifi cação recomendando 
á emissora a devida representação racial na novela. 

A DIREÇÃO DA GLOBO, teve conhecimento de que, segundo 
o MPT, o descumprimento de sua solicitação pode resultar em 
ação. Porém a emissora afi rma que respeita a diversidade e repudia 
qualquer tipo de preconceito e discriminação, inclusive o racial.

‘SEGUNDO  SOL’ é uma segunda chance. Esse é o ideal 
do autor João Emanel Carneiro. A trama começa em 1990 em 
Salvador, contando com  Arlete Salles, Emílio Dantas e José de 
Abreu, entre os destaques do elenco. A novela ainda marca a 
volta da atriz Adriana Esteves na novela do autor.

A ATRIZ, que interpretou a inesquecível Carminha em ‘Ave-
nida Brasil’, fará novamente uma vilã. João Emanuel Carneiro, o 
autor, reputa Adriana Esteves como ‘grande talento televisivo’. 

NO MEIO DA TRAMA de ‘Segundo Sol’, o autor, como já é 
de praxe em suas novelas, promete uma reviravolta na história 
fazendo inúmeras mudanças na interpretação dos seus perso-
nagens para dar mais impacto na trama, e mais emoção para 
os telespectadores.

A NOVELA ‘Segundo Sol’ foi estudada minuciosamente não 
só para dar mais emoção mas para manter a audiência do ho-
rário, que vem crescendo a cada trama. E a ordem da direção 
da Globo é para manter esse padrão. 

FRASE FINAL: Assim que você confi ar em si mesmo, você 
saberá como viver (Johan Goethe).

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Fábio Akiyama (*)

A partir daí, forma-se um 
cenário perfeito para se 
entregar às cobertas a 

cada momento livre. Mesmo que 
isso seja uma delícia, pode pôr 
em risco o seu organismo. Por 
isso, o ideal é se movimentar 
sempre, inclusive nesses meses. 

Os exercícios devem ser 
mantido em todas as estação 
do ano. A atividade física é 
importantíssima para diversos 
sistemas do nosso corpo e 
uma manutenção sadia é vital, 
principalmente durante a época 
de baixas temperaturas, em que aumentam a rigidez muscular 
favorecendo assim com que as dores se acentuem. 

Geralmente, esses desconfortos voltam a se manifestar em 
épocas secas com força total, porque a temperatura ambiente 
é inferior à do nosso corpo e isso pode gerar uma diferença de 
pressão em relação as articulações. Por exemplo a rigidez mus-
cular. Se os tecidos forem devidamente irrigados, que é o que 
ocorre durante um treino, isso não ocorre. Por isso a importância 
do exercício que garante a mobilidade do corpo.

Exercícios físicos, as 
dores e o frio

Juntamente com o inverno, vem o ventinho frio, chuva fi na e aquela preguiça

Caso o incomodo persista, mesmo em se mantendo a rotina de 
exercícios, signifi ca que o corpo, de fato, não está bem. A prin-
cípio relevamos uma dor quando ela não é limitante, e isso pode 
ser perigoso uma vez que uma coisa pode levar a outra, podendo 
então se tornar algo crônico se continuar a forçar. Devemos ter 
bom senso quando estamos diante deste quadro, e sempre seguir 
as orientações de profi ssionais.

Quando uma dor não é tratada, ela pode se tornar algo crô-
nico, o que demanda um tratamento longo e complexo. Mas 
se o acompanhando começar logo, as chances de sucesso são 
maiores. 

A microfi sioterapia procura a causa dessa dor crônica em todo o 
organismo. O especialista busca o tecido que está em desequilíbrio 
gerando esse sintoma. Depois disso, a técnica é bem efi caz por 
atuar de forma diferente de outras técnicas porque o seu trata-
mento consiste em não apenas “apagar o fogo” na região dolorida.

Vale lembrar que a atividade física assim como tudo que é refe-
rente a nossa saúde, deve se manter uma rotina e uma frequência. 
Esse hábito não pode ser comprometido, caso contrário, tudo o 
que você trabalhou e se superou no verão vem por agua baixo. 

(*) - É fi sioterapeuta e trabalha com a microfi sioterapia, terapia que estimula 
a auto cura através do toque, ou seja, faz com que o corpo reconheça seu 

agressor e inicie o processo de reprogramação celular (www.mindtouch.com.br).
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: IGOR ARAUJO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão profes-
sor, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (22/03/1982), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Hildebrando de Oliveira Gomes 
e de Maria Ana Araujo de Oliveira. A pretendente: NATASHA DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão analista fi nanceiro, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 
(07/06/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Orlando 
de Souza e de Maria Donizeti Petacci de Souza.

O pretendente: RICARDO ST VICTOR, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
na República do Haiti, no dia (09/09/1980), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jean Marie St Victor e de Marie Cambry. A pretendente: ROSE 
LILIANE PIERRE LOUIS, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida na República 
do Haiti, no dia (16/10/1982), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Adile Pierre Louis e de Lia Vital.

O pretendente: PAULO JORGE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Bom Conselho - PE, no dia (29/09/1982), residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria do Carmo da Conceição. A pretendente: MARIA 
DAS GRAÇAS FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Bom Conselho - PE, no dia (11/12/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Alves dos Santos e de Maria Ferreira dos Santos.

O pretendente: ALLAN SUZARCO FERRAZ, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido nesta Capital, Saúde - SP, no dia (08/04/1989), residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gidione Ferraz e de Sandra Suzarco 
Ferraz. A pretendente: BRUNA ALVES NETTO, estado civil solteira, profi ssão psicóloga, 
nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (14/05/1989), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Netto Filho e de Cicera de Barros Alves.

O pretendente: FABIO ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
funcionário público, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (16/10/1966), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sidney Apparecido de Souza e 
de Vera Ribeiro Lobo de Souza. A pretendente: VANDA FELIX DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (26/12/1972), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Vital Marinho dos 
Santos e de Maria de Lourdes Felix dos Santos.

O pretendente: PATRICE LOUIS, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido na 
República do Haiti, no dia (25/05/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Frederic Louis e de Magalie Celion. A pretendente: DIENDIEULA 
PHILIPPE, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida na República do Haiti, no 
dia (01/01/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jean 
Francois Georges e de Evelyme St Julien.

O pretendente: LEOMAX FELICIANO DE LIMA SENA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido no Recife (Itaquitinga) - PE, no dia (26/08/1999), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Reginaldo Balbino de Sena e de 
Maria Rita Feliciano de Lima. A pretendente: LUCIARIA SOUZA CIRIACO, estado civil 
solteira, profi ssão doméstica, nascida em Uruçuca - BA (Registrada em Coaraci - BA), 
no dia (12/10/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Crispim Domingos Ciriaco e de Ana Maria Souza dos Santos.

O pretendente: JONATHAS HENRIQUE GOMES NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão assistente contábil, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (16/10/1996), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Henrique 
Nascimento e de Sandra Cristina Gomes Nascimento. A pretendente: KEITY AMORIM 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Guarulhos - SP (1º 
Subdistrito), no dia (16/12/1999), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Valdeci Aparecido da Silva e de Cristiane Amorim da Silva.

O pretendente: PHILIP CASEY NAZARIO MIRANDA DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão agente de atendimento, nascido em Jaboatão dos Guararapes - PE, no dia 
(30/10/1986), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio 
José Nazário da Silva e de Ana Maria Miranda da Silva. A pretendente: ÂNGELA MARTA 
PEREIRA RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão aeroviária, nascida nesta Capital, 
São Miguel Paulista - SP, no dia (12/01/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Ribeiro e de Maria de Fatima Pereira Nunes Ribeiro.

O pretendente: THIAGO ABDALA DE QUEIROZ, estado civil divorciado, profi ssão 
comerciante, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (16/06/1985), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Lindinalvo Abdala de Queiroz e de 
Claudia Aparecida Grosso. A pretendente: TAIRINI LAUANI DA SILVA, estado civil divor-
ciada, profi ssão comerciante, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (28/02/1992), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marlene da Silva.

O pretendente: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia (23/08/1973), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedita Josefa de Oliveira. A pretendente: 
TATHIANA APPARECIDA ROSA, estado civil solteira, profi ssão funcionária pública, 
nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (16/04/1979), residente e domiciliada nesta 
Capital - SP, fi lha de Maria dos Anjos Rosa. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade 
de Serviço, nesta Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

Neste mês de maio, temos a atenção voltada para a conscien-
tização sobre a Distonia, que busca gerar mais conhecimento 
sobre a doença e marca a luta dos pacientes que convivem 
com esse distúrbio neurológico caracterizado por movimentos 
involuntários, que além de fortes dores gera muito preconceito. 
Para esclarecer sobre a condição que afeta cerca de 65 milhões 
de brasileiros, segundo o Ministério da Saúde, Dra. Sandra 
Gonçalves, diretora médica da Ipsen no Brasil explica pontos 
importantes acerca da Distonia:
 • Diagnóstico complexo - Em muitos casos, a Distonia é 

confundida com outras doenças neurológicas e, também, com 
o popular “tique nervoso”. O diagnóstico tardio prejudica 
o tratamento pois, se identifi cada precocemente, existem 
grandes chances de controle da doença e até mesmo de 
redução dos impactos na rotina; 

 • Causa desconhecida - Em cerca de 2/3 dos casos não 
se conhece a causa. No entanto, o problema pode ser de-
corrente de transtornos metabólicos, lesões cerebrais, uso 
de drogas, entre outros. A incidência é mais comum em 
mulheres, entre 40 e 60 anos, mas pode haver diagnóstico 
em qualquer sexo e idade;

 • Qualidade de vida comprometida - As contrações invo-
luntárias e repetitivas, características da condição, causam 
muitas dores. Dependendo da gravidade do quadro e do local 
de acometimento da doença, atividades simples do dia-a-dia 
podem se tornar um desafi o, com prejuízos consideráveis à 
qualidade de vida do paciente. Em casos mais graves, o pa-
ciente encontra limitações em ações cotidianas como falar, 
andar, escrever, comer sozinho, tomar banho, entre outras;

Distonia: distúrbio neurológico que 
afeta cerca de 65 milhões de brasileiros

 • Preconceito com paciente - Por causa dos movimentos 
bruscos e involuntários dos membros, dos espasmos e 
tremores e das piscadas repetidas dos olhos, os pacientes 
são vítimas de preconceito. A condição é equivocadamente 
confundida com doenças que afetam a capacidade intelectual 
e o comportamento; 

 • Tratamento - O procedimento clínico mais utilizado é a 
toxina botulínica tipo A. A aplicação é feita diretamente nos 
músculos atingidos inibindo a contração involuntária. Além 
disso, a toxina auxilia na diminuição da dor e possibilida a 
retomada ordenada dos movimentos. 

Fonte: Ipsen - grupo farmacêutico global com sede na França, que há mais 
de 85 anos desenvolve soluções terapêuticas inovadoras nas áreas de 
neurociências, oncologia e doenças raras com o objetivo de melhorar

as condições gerais dos pacientes e garantir que tenham
qualidade de vida ao longo do tratamento.

Saiba mais sobre a distonia, distúrbio neurológico do movimento 

que causa dor e pode comprometer a vida do paciente.
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Manaus - A queda de um mono-
motor em uma área de mata em 
Itacoatiara, na região metropolita-
na de Manaus, matou o piloto e o 
copiloto na manhã de quarta-feira 
(16). Além dos corpos, a Polícia 
Civil do Amazonas encontrou 23 
barras de ouro, avaliadas em cerca 
de R$ 1,5 milhão, perto dos destro-
ços da aeronave. O monomotor, de 
matrícula PR-RCJ, caiu por volta 
das 9 horas nas proximidades da 
Comunidade São Francisco do Pair, 
na zona rural de Itacoatiara. 

Ele havia saído do município 
de Itaituba, no Pará, e tinha como 
destino Manaus. O piloto Antônio 
Renan Azevedo, de 28 anos, e o 
copiloto José Souza de Oliveira, 
de 47, eram os únicos ocupantes 
da aeronave. Os corpos das víti-
mas foram levados ao Hospital 

José Mendes, em Itacoatiara, e 
posteriormente encaminhados 
ao Instituto Médico Legal (IML). 
Equipes da FAB, sobrevoaram o 
local para investigar as causas da 
queda do monomotor.

De acordo com a polícia, um 
garimpeiro de 29 anos afi rmou que 
havia contratado Azevedo e Oliveira 
para realizar o transporte do ouro e 
que o material encontrado com as 
vítimas pertencia a ele. “Um garim-
peiro encontrou, no momento das 
buscas, uma caixa de ferramentas 
em meio aos destroços que ele 
afi rmou ser dele. Dentro do objeto 
encontramos as barras de ouro que, 
somadas, totalizam 9,5 quilos do ele-
mento químico”, afi rmou, em nota, 
o delegado Paulo César Barros, 
titular da Delegacia Especializada 
de Polícia de Itacoatiara (AE).

Queda de aeronave com
R$ 1,5 mi em barras de ouro

Instituto de Medicina Digital Dimedi Ltda - NIRE 35.220.569.176 - CNPJ 54.537.337/0001-61
Ata de Reunião dos Sócios Realizada em 15/12/2017

Data/Hora/Local: 15/12/2017, às 15:30hs., na sede, Rua Fernandes Pinheiro, 97 e 105, Tatuapé, SP/SP, CEP
03308-060 reuniram-se os sócios Chen Mu Hsien e Tony Shingo Senday. Presença: Total idade. Mesa:
Presidente-Dr. Chen Mu Hsien; Secretário-Dr.Tony Shingo Senday. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: I -
Redução de capital Social de R$ 6.000.000,00 para R$ 1.000.000,00, perfazendo uma redução de R$ 5.000.000,00,
visto que o valor de R$ 5.000.000,00 é destinado ao reembolso para os sócios sendo: R$ 4.950.000,00
p a r a  o  s ó c i o  D r .  C h e n  M u  H s i e n  e  R $  5 0 . 0 0 0 , 0 0  p a r a  o  s ó c i o  D r . To n y  S h i n g o  S e n d a y.
Encerramento: Nada Mais. Dr. Chen Mu Hsien - Sócio - Presidente; Dr.Tony Shingo Senday - Sócio - Secretário.
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