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BOLSAS
O Ibovespa: +1,02% Pontos: 
72.123,41 Máxima de +1,71% 
: 72.617 pontos Mínima de 
-0,34% : 71.155 pontos Volu-
me: 11,33 bilhões Variação em 
2018: -5,6% Variação no mês: 
-6,03% Dow Jones: -0,17% Pon-
tos: 24.657,80 Nasdaq: +0,72% 
Pontos: 7.781,51 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7735 Venda: R$ 3,7740 
Variação: +0,72% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,85 Venda: R$ 3,95 
Variação: +1,02% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7329 Venda: R$ 
3,7335 Variação: -0,61% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7330 
Venda: R$ 3,9230 Variação: 
+0,93% - Dólar Futuro (julho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,45% ao 
ano. - Capital de giro, 9,91% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.274,50 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,32% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 156,000 
Variação: -2,19%.

Cotação: R$ 3,7765 Variação: 
+0,67% - Euro (às 17h30) Compra: 
US$ 1,158 Venda: US$ 1,1581 
Variação: -0,03% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3690 Venda: R$ 
4,3710 Variação: +0,69% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3100 Ven-
da: R$ 4,5430 Variação: +0,96%.

Futuro: +1,09% Pontos: 72.720 
Máxima (pontos): 73.185 Míni-
ma (pontos): 71.665. Global 40 
Cotação: 780,559 centavos de 
dólar Variação: +0,37%.

“O espírito dos 
jovens não 
faz mal aos 
que sabem 
envelhecer”.
José Lins do Rego (1901/1957)
Escritor brasileiro

para a necessidade de o país 
investir mais em parques de 
refi no para reduzir a importa-
ção de derivados, como GLP, 
nafta, óleo diesel, querosene 
de aviação e gasolina (ABr).

O Brasil poderá ser um 
dos cinco maiores ex-
portadores de petróleo 

em 2026. A expectativa do 
diretor de Estudos da Empre-
sa de Pesquisas Energéticas 
(EPE), José Mauro Ferreira 
Coelho, se baseia na combina-
ção do crescimento da produ-
ção com a falta de expansão 
da área de refi no no país. O 
aumento da produção tem 
se repetido e a perspectiva é 
que prossiga neste ritmo nos 
próximos anos. Em 2026, o 
país vai atingir 5,2 milhões de 
barris de petróleo (óleo e gás) 
por dia, enquanto o parque 
de refi no tem capacidade de 
processar cerca de 2,2 milhões 
de barris.

 Brasil pode se tornar 
um dos cinco maiores 
exportadores de petróleo

“O que a gente vê no ho-
rizonte de dez anos é uma 
difi culdade em novos investi-
mentos de refi no e que nós es-
taremos exportando algo em 
torno de 3 milhões de barris 
de petróleo em 2026. Além de 
ser um grande produtor, nós 
seremos um grande exporta-
dor, com 3 milhões de barris 
de petróleo por dia. Isso fará 
com que o Brasil esteja entre 
os cinco maiores exportado-
res de petróleo do mundo. 
Estaremos atrás apenas da 
Arábia Saudita, Rússia, Iraque 
e Canadá”, disse.

“Sem dúvida, o Brasil vai ter 
ainda uma participação bem 
maior neste mundo do petróleo 
do que a que ele tem atualmen-

te e do que está sendo projetado 
pela Agência Internacional de 
Energia para 2018. Pode subir 
mais no ranking”, afi rmou o di-
retor da EPE. O Brasil começa 
a ter uma importância relevan-
te na geopolítica mundial do 
petróleo. “Dentro dos países 
produtores, o Brasil começa a 
ter uma importância maior no 
jogo do petróleo no mundo, e 
também nessa balança entre 
oferta e demanda de petróleo”, 
afi rmou.

O executivo destacou, no 
entanto, que, como não faz 
parte da Opep, o Brasil não 
precisa se submeter aos limi-
tes adotados por integrantes 
deste grupo. “Eles impõem 
aos associados limites de cotas 

Cálculos indicam que, em 2026, o Brasil pode atingir 5,2 milhões de barris de petróleo

(óleo e gás) por dia.

de exportação. Como o Brasil 
não faz parte dessa associação, 
ele não tem nenhum limite de 
cota de exportação estabe-
lecido. O Brasil não tem que 
conversar com ninguém sobre 

a sua produção de petróleo ou 
a sua exportação de petróleo, 
o que pensa em produzir ou 
exportar”, completou.

Mesmo com perspectivas 
positivas, o diretor alertou 

A produção e a divulgação 
de notícias falsas, as chama-
das fake news, podem colocar 
em risco o processo democrá-
tico, a ponto de resultarem 
na anulação de algum pleito, 
caso tenham influenciado sig-
nificativamente o resultado 
final. A afirmação foi feita 
ontem (20), em Brasília, pelo 
presidente do TSE, ministro 
Luiz Fux, durante a abertura 
do seminário Impactos So-
ciais, Políticos e Econômicos 
das Fake News, organizado 
pela Associação Brasileira de 
Rádio e Televisão (Abratel) 
com o objetivo de discutir 
o papel do jornalismo no 
combate à veiculação de 
informações falsas. 

“Estamos chegando às elei-
ções, com voto livre, inclusive 
da desinformação. As fake news 
poluem o ambiente democráti-
co, com o candidato revelando 
sua ira contra o outro, em vez 
de suas próprias qualidades”, 

Presidente do TSE,

ministro Luiz Fux.

Em audiência com o ministro 
Luiz Fux, no STF, ontem (20), 
a Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA) apre-
sentou dados de sua fi liadas se-
gundo os quais o tabelamento do 
frete tem causado um aumento 
no preço do arroz e do feijão di-
retamente na mesa do brasileiro. 
Segundo a CNA, o aumento entre 
35% e 50% no frete do arroz tem 
provocado uma alta de 10% no 
preço ao consumidor fi nal. No 
caso do feijão, o reajuste pode 
chegar a 20%. 

Além do custo do frete, a alta 
nos preços tem sido provocada 
pela menor oferta, pois os produ-
tores estão evitando transportar 
suas mercadorias enquanto o 
impasse sobre a tabela não é 
resolvido. Nos setores de soja e 
milho, o prejuízo acumulado nos 
últimos 20 dias com a redução 
do escoamento de safra foi de 
R$ 10 bilhões, segundo a enti-
dade. Para representantes dos 
caminhoneiros, os produtores 
promovem uma “greve branca”, 
represando mercadorias com o 
objetivo de pressionar o governo 
a recuar da tabela.

A audiência de ontem (20), 
foi marcada por Fux após a 
CNA, a CNI e a Associação 
do Transporte Rodoviário do 

Aumento no frete do arroz tem 

provocado alta no preço ao 

consumidor fi nal.

O Exército destruiu ontem 
(20) 8.549 armas nas dependên-
cias do Batalhão de Manutenção 
e Suprimento de Armas do Exér-
cito, em Deodoro, na zona oeste 
da cidade do Rio de Janeiro. 
Parte das armas foi apreendida 
em atividades criminosas, outras 
entregues voluntariamente e 
duas mil recolhidas de batalhões 
da Polícia Militar.

Vice dos EUA no Brasil
O vice-presidente dos Estados 

Unidos, Mike Pence, estará no Bra-
sil na próxima semana. Ele passará 
por Brasília e por Manaus nos dias 
26 e 27. Em discussão, as relações 
Brasil-EUA e a questão específi ca 
da Venezuela. Em Manaus, Pence, 
deverá visitar acampamentos de 
refugiados venezuelanos e hospi-
tais para conhecer o trabalho que o 
Brasil desenvolve na recepção dos 
imigrantes do país vizinho.
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Cesta básica custa 
220 salários mínimos

Um relatório divulgado pelo 
Centro de Documentação e 
Análises para os Trabalhadores 
(Cendas) revelou que são ne-
cessários 220 salários mínimos 
para se adquirir uma cesta básica 
na Venezuela. A cesta chega a 
custar 220.138.620,18 bolívares 
(cerca de R$ 320), após aumen-
tar 119.963.639,83 bolívares 
(aproximadamente R$ 175) em 
maio, o que representa uma alta 
de 119,8% em relação ao mês de 
abril e de 22.115,6% na compara-
ção com o mesmo mês de 2017.

O salário mínimo na Venezue-
la é de 1 milhão de bolívares 
(cerca de R$ 1,40), mas, com 
o bônus de alimentação, o valor 
sobe para 2,5 milhões de bolí-
vares (cerca de R$ 3,05). Além 
do aumento do preço das cestas 
básicas, 15 de seus 60 produtos 
apresentaram problemas de 
escassez. A Venezuela enfrenta 
uma grave crise econômica, 
com uma infl ação que pode 
atingir os 24 mil %, segundo 
o Parlamento venezuelano, de 
maioria opositora (ANSA).

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, assinou 
ontem (20) o decreto executivo 
para manter unidas famílias de 
imigrantes ilegais capturadas 
na fronteira com o México. No 
entanto, ele ressaltou que não 
mudará seu modelo de ‘tole-
rância zero’. “Conseguiremos 
manter as famílias juntas”, 
garantiu o mandatário, que 
recuou após as duras críticas 
contra a política de separação 
de pais e fi lhos que entram no 
país ilegalmente.

Estima-se que pelo menos 
2 mil crianças tenham sido 
tiradas de seus pais pelas au-
toridades norte-americanas, 
como uma forma de combater 
a imigração clandestina. Entre 
elas estariam oito meninas e 

meninos brasileiros. As crian-
ças são mantidas em gaiolas 
dentro de campos de acolhi-
mento, e em alguns vídeos elas 
aparecem chorando e sendo 
alvo de comentários sarcásticos 
de agentes de custódia. Essa 
política foi criticada por ONGs, 
pelas Nações Unidas e até por 
expoentes do Partido Republi-
cano, o mesmo de Trump.

O presidente, no entanto, 
vinha defendendo essa medida 
até aqui. “De 12 mil crianças, 
10 mil são mandadas por seus 
pais em viagens muito perigo-
sas, e apenas 2 mil estão com 
seus pais, muitos dos quais 
tentaram entrar em nosso país 
ilegalmente em diversas ocasi-
ões”, escreveu o presidente no 
Twitter (ANSA).

Separação de fi lhos e pais era alvo de críticas.

ANSA

Brasília - O pré-candidato do 
PSDB à Presidência, Geraldo 
Alckmin, disse ontem (20), que 
está em um processo de “apro-
ximações sucessivas” com o 
chamado “centro político” e citou 
o DEM na lista dos partidos que 
pretende conquistar. Alckmin 
negou que o PSDB esteja cor-
rendo atrás do MDB e afi rmou 
não ter dúvidas de que estará 
no segundo turno da disputa 
ao Palácio do Planalto, embora 
ainda esteja estagnado nas pes-
quisas, com índices variando de 
6% a 7% das intenções de voto.

A reportagem apurou que a 
conversa com Ciro animou mais 
o DEM, embora haja resistên-
cias internas à candidatura do 
ex-ministro. A portas fechadas, 
integrantes do DEM admitem 
não ter gostado da escolha 
do ex-governador de Goiás 
Marconi Perillo (PSDB) para 
ser o coordenador político da 
campanha de Alckmin. Motivo: 
Perillo é ferrenho adversário 
do senador Ronaldo Caiado 
(GO), pré-candidato do DEM 
ao governo de Goiás.

“As coisas estão caminhando 
bem”, amenizou Alckmin, ao 
chegar para um almoço no gabi-
nete do senador Tasso Jereissati 
(CE). Até agora, o tucano conta 

Pré-candidato do PSDB à 

Presidência, Geraldo Alckmin.
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Notícias falsas podem colocar eleições 
em risco, diz presidente do TSE

atuação relevante no sentido 
de punir quem divulgar esse 
tipo de notícia.

“Notícia, se muito dramá-
tica e emocionante, muito 
provavelmente será falsa. É 
preciso a checagem profunda 
antes do compartilhamento 
que acaba difundindo a fake 
news”, completou. Fux disse 
ter elaborado, com a ajuda de 
entidades ligadas a marque-
teiros, um documento que 
possibilitará uma colaboração 
conjunta, também com parti-
dos políticos e órgãos de inte-
ligência, para evitar esse tipo 
de problema. “No combate às 
fake news, precisamos de mais 
certeza e de mais imprensa”, 
concluiu.

Segundo o presidente da 
Abratel, Márcio Novaes, o 
WhatsApp poderá ser o prin-
cipal divulgador de fake news 
nessas eleições, e que as 
notícias falsas já têm causado 
prejuízos à sociedade (ABr).

disse Fux. Segundo ele, há in-
clusive a “possibilidade de anu-
lação do pleito, se o resultado 
das eleições forem fruto dessas 
notícias falsas”. Para evitar esse 
tipo de situação, o TSE vai 
atuar “mais preventivamente 
do que punitivamente”, disse 
o presidente do tribunal, após 
ressaltar que o TSE terá uma 

Trump assina decreto para 
reunir famílias imigrantes

Tabela de frete ‘aumenta’ 
preço do feijão e do arroz

Brasil (ATR Brasil) abrirem 
três ações diretas de incons-
titucionalidade (ADI) no STF 
contra a MP que prevê a ta-
bela de preços mínimo para o 
frete rodoviário. As entidades 
alegam que a tabela fere os 
princípios constitucionais da 
livre concorrência e da livre 
iniciativa, sendo uma interfe-
rência indevida do governo na 
atividade econômica. Fux é o 
relator das ações.

Os caminhoneiros argumen-
tam que a tabela é fundamental 
para garantir uma renda mínima 
e o sustento dos profi ssionais 
autônomos (ABr).

Alckmin: em processo de 
‘aproximações’ com o centro

com o aval do PTB, PV, PSD e 
PPS. Mesmo assim, há no PPS 
quem pregue negociações com a 
presidenciável da Rede, Marina 
Silva. Na tentativa de obter o 
apoio do DEM, o ex-governador 
de São Paulo não poupou elogios 
a Rodrigo Maia, que já avisou 
a interlocutores a intenção de 
retirar sua pré-candidatura ao 
Planalto, no fi m de julho, para 
avalizar um nome com mais 
chances.

“Nós respeitamos Rodrigo 
Maia, um dos melhores qua-
dros da política brasileira, 
uma grande liderança jovem e 
com espírito público”, afi rmou 
Alckmin (AE).

Exército destrói quase nove 
mil armas no Rio de Janeiro

O porta-voz do Comando 
Militar do Leste, Carlos Ci-
nelli, lembrou que “em face do 
processo de intervenção que 
estamos vivendo, a destruição 
têm contorno diferenciado, 
uma vez que falamos de origens 
distintas: são armamentos reti-
rados das mãos de criminosos, 
entregues voluntariamente por 
colecionadores (ABr).
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Desequilíbrio
econômico global

O surgimento de nova 

guerra comercial se 

apresenta como um 

daqueles impasses de 

difícil solução 

Como tem sido praxe 
nas últimas décadas, 
as decisões são toma-

das em ambientes opacos, 
sem transparência, sem a 
sincera boa vontade para 
alcançar resultados equili-
brados para todos, querendo 
cada um levar vantagens 
sobre o outro. Em geral, os 
homens escondem seus reais 
objetivos e tomam decisões 
da forma como conseguem 
impulsionar seus alvos. 

Muitas coisas têm sido em-
purradas de qualquer jeito, 
sem considerações com o 
futuro; porém, agora o mundo 
enfrenta uma nova situação 
com o acúmulo de população 
e das consequências das deci-
sões anteriores. Para resolver 
de forma menos traumática é 
preciso sinceridade e trans-
parência de todas as partes 
envolvidas, estabelecendo-se 
um alvo comum de melhora 
geral de forma equilibrada.

Não se fala em legisla-
ção trabalhista, tributária e 
ambiental. Não se fala em 
política cambial. O Brasil 
combateu a inflação com 
câmbio valorizado e travou a 
indústria e o desenvolvimen-
to da mão de obra. Cedemos 
mercado, empregos e divisas. 
Teremos eleições, mas não se 
ouve falar em soluções viá-
veis para a elevação da qua-
lidade de vida. As relações 
entre os povos se ressente 
da falta de equilíbrio.

As teorias econômicas es-
tão fora da realidade atual 
que apresenta grande volu-
me de liquidez e operações 
financeiras bem acima do PIB 
mundial. Há também a ques-
tão das paridades cambiais. O 
grande ponto crítico, a falta 
de equilíbrio nas relações co-
merciais entre os países, en-
tre produção e empregos e a 
falta de equilíbrio nas contas 
internas e externas dos Esta-
dos, tudo afetando o funcio-
namento das economias. Os 
economistas teorizam, mas 
as decisões estão imbricadas 
com o poder. Com o dólar 
em elevação, evidencia-se o 
descaso geral de governos no 
trato das finanças. 

O dólar surgiu no pós-guer-
ra como a moeda, enquanto 
a maioria dos Estados tinha 
a não-moeda, instável, per-
manentemente inflada por 
indisciplina fiscal, sem que 
se dispusessem a planejar o 
equilíbrio nas contas internas 

e externas, tomando em-
préstimos externos de forma 
pouco responsável, o que 
gerou incontidas oscilações 
cambiais, desorganizando 
todo o sistema com súbitas 
desvalorizações da moeda 
própria - as maxidesvalori-
zações. 

Um mecanismo perverso 
até hoje não equacionado 
com clareza, impedindo a 
busca de soluções duradou-
ras para o progresso geral. 
Quais as causas reais da 
estagnação, no Brasil e em 
outros países? Não precisa 
muita teoria ou estatísticas 
para ver com simplicidade 
que o que falta é: produção, 
empregos, salários, consumo, 
crédito. Sem isso, nada feito. 
Com dólar caro, será que vai 
dar para reagir ou vai piorar, 
porque o país se estruturou 
para exportar commodities, 
que são importantes, mas 
passou a importar de tudo?

É tarefa do governo, seus 
ministérios e do Banco Cen-
tral criar oportunidades de 
trabalho e também do FMI, 
pois sem renda não há con-
sumo e a economia para. Mas 
há um problema: cria-se tra-
balho e renda, mas o consumo 
se alimenta basicamente de 
importados. Como sustentar 
o equilíbrio da balança das 
contas externas?

Enquanto a China planeja-
va a sua inserção no mercado 
global, o Brasil afundava 
em dívidas. O resgate da 
dívida gerou desvalorização 
cambial e inflação galopante 
com o excesso de emissão 
monetária. Depois, vieram 
os planos de âncora cambial 
para combate da inflação 
via importações baratas que 
fizeram grande estrago na 
indústria insípida, enquanto 
a China, com enorme contin-
gente de mão de obra barata, 
favorecia a importação de 
matérias-primas para ex-
portar produtos acabados, 
pagando os custos internos 
em moeda local, exportando 
em dólares. 

O resultado é a situação de 
desequilíbrio que vemos por 
aí e que por certo está as-
sustando o presidente norte-
-americano Trump, enquanto 
a maioria dos governantes 
de outros países não sabe o 
que fazer para pôr ordem nas 
contas internas e externas.
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O Canadá é o segundo país do mundo, depois do Uruguai, a 

legalizar o uso recreativo da maconha.

Cerca de 43% contrataram essa modalidade de crédito para a compra do carro novo.

Pontífi ce ainda criticou populismo e EUA

por separarem famílias.

O Senado canadense apro-
vou na terça-feira (19) o proje-
to que legaliza o uso recreativo 
da maconha em nível nacional. 
O Cannabis Act passou pelo 
Senado com 52 votos a favor 
contra 29 votos contrários. Os 
canadenses poderão comprar 
e consumir legalmente a ma-
conha a partir de setembro. 
Assim, o Canadá se torna o 
segundo país do mundo, depois 
do Uruguai, a legalizar o uso 
recreativo da maconha.

Os canadenses poderão 
comprar a droga online por 
produtores federais licencia-
dos, plantar até quatro mudas 
da planta em casa e adultos 
poderão ter em posse até 
30 gramas de cannabis em 
público. Já as comidas que 
incluem cannabis não estarão 
disponíveis imediatamente, 
porque o governo precisa de 

Desse total, 43% contrata-
ram essa modalidade de 
crédito para a compra do 

carro novo, 20% para bancar a 
faculdade e 17% para realizar 
o sonho da casa própria. Entre 
outras razões mencionadas, 
destacam-se a compra de mó-
veis (17%), eletrônicos (12%), 
motocicleta (12%) e reforma do 
imóvel (11%).

Apesar da maior parte dos 
fi nanciamentos estar relaciona-
da a itens que exigem planeja-
mento, 42% dos entrevistados 
relataram que recorreram a 
este tipo crédito para suprir 
alguma necessidade pontual 
ou imprevisto. Ao passo que 
35% buscavam concretizar um 
sonho de consumo. Além disso, 
o estudo mostra que 14% dos 
consumidores fi nanciaram al-
gum bem em benefício de amigo 
ou parente. Por outro lado, 87% 
não fi zeram qualquer tipo de 
fi nanciamento no último ano.

“Muitos brasileiros desejam 
comprar um carro zero, a casa 
própria ou fazer um curso su-
perior, mas não têm condições 
fi nanceiras para pagar à vista. 

No Dia Mundial do Refugiado, 
celebrado ontem (20),  e diante 
de uma grande crise imigratória 
na Itália e na Europa, o papa 
Francisco pediu para que as 
pessoas não deixem o “medo” 
impedir de “acolher o próximo”. 
O Pontífi ce divulgou a mensa-
gem através de um tuite, tendo 
utilizado também a hashtag 
#WithRefugees, uma das mais 
mencionadas do dia no Twitter.

“Encontramos Jesus no po-
bre, no rejeitado, no refugiado. 
Não deixemos que o medo nos 
impeça de acolher o próximo 
necessitado!”, escreveu o 
Papa. Já em uma entrevista 
exclusiva à agência “Reuters”, 
o líder da Igreja Católica afi r-
mou que os populistas “criam 
psicose” na questão da imigra-
ção, e fez uma dura crítica à 
política de Donald Trump de 
separar crianças de seus pais 

O ministro do Esporte, Le-
andro Cruz da Silva, condenou 
ontem (20) o comportamento 
do grupo de brasileiros regis-
trados, em vídeo, assediando 
uma mulher durante as come-
morações da Copa do Mundo, 
na Rússia. 

“Além de envergonhar nosso 
país, uma atitude como esta 
merece todas as reprimendas 
que pudermos fazer”, declarou 
Silva ao conversar com jorna-
listas na Embaixada do Brasil, 
em Moscou. 

Ao classifi car o comporta-
mento do grupo de brasileiros 
como um “desserviço ao país”, 
o ministro sugeriu que os 
brasileiros desdenharam da 
receptividade dos anfi triões. 
Se tem uma coisa que vou 
levar daqui é o carinho que 
o povo russo está tendo com 

os brasileiros. O fato de os 
russos estarem absolutamente 
abertos a receber bem os bra-
sileiros pode ajudar a explicar 
um pouco do que possibilitou 
esta covardia [por parte dos 
torcedores fi lmados]”, comen-
tou Silva.

A mulher aparece no vídeo 
confraternizando com os bra-
sileiros que a ridicularizam, 
em coro e em português, sem 
que a moça entenda o sentido 
das frases que é incentivada a 
repetir. “[Eles] Não são homens 
desrespeitosos apenas com 
mulheres russas. São homens 
desrespeitosos. Devem ser 
desrespeitosos com mulheres 
brasileiras, inglesas, francesas 
e com todos. São pessoas que 
prestaram um imenso desser-
viço ao Brasil”, acrescentou o 
ministro (ABr).

Trump: 
medidas 

sobre 
separação 
de famílias 
imigrantes

O presidente dos Es-
tados Unidos,  Donald 
Trump, disse ontem (20) 
que assinará em breve uma 
medida sobre o problema 
da separação de crianças 
dos pais que tentam entrar 
ilegalmente no país pela 
fronteira com o México, o 
que gerou várias críticas 
em todo o mundo. “Que-
remos manter as famílias 
juntas”, disse Trump em 
um encontro com mem-
bros do Congresso na Casa 
Branca. “Assinarei algo em 
um momento que vai fazer 
isso”, acrescentou.

O presidente afirmou 
que a medida será “pre-
ventiva até certo ponto” 
e previu que o Congresso 
acabará aprovando uma 
“legislação” sobre o tema. 
Pelo menos 2.342 crianças 
imigrantes foram separa-
das de seus pais entre 5 de 
maio e 9 de junho, segundo 
dados oficiais. A rede de 
televisão “Fox News” infor-
mou que Trump está pre-
parando uma ordem que 
permitiria que as crianças 
encontrassem com seus 
pais em centros de deten-
ção durante um prazo de 
tempo prolongado.

As separações de famí-
lias na fronteira são con-
sequência da política de 
“tolerância zero” iniciada 
em abril pelo governo de 
Trump, que acusa crimi-
nalmente qualquer adulto 
que cruza irregularmente 
a fronteira com o México e 
o separa das crianças com 
as quais viaja (Ag. EFE).
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Um em cada dez consumidores 
contratou fi nanciamento no último ano
Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) revela que 10% dos brasileiros fi zeram algum tipo de fi nanciamento nos 
últimos 12 meses, sobretudo as classes A e B (16%)

E o fi nanciamento viabiliza a 
concretização do sonho. Sem 
ele a maioria das pessoas não 
conseguiria adquirir bens de 
alto valor. Apesar disso, um 
compromisso financeiro de 
longo prazo como esse exige 
muito planejamento para ga-
rantir que a saúde fi nanceira da 
família não seja prejudicada”, 
explica a economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti.

Embora a pesquisa revele que 
71% dos brasileiros que reali-

zaram algum fi nanciamento no 
último ano tenham analisado 
as tarifas e os juros cobrados 
na hora de contratar o serviço, 
26% não chegaram a estudar 
os custos — sendo que 14% 
reconhecem só ter avaliado se 
a parcela a ser paga cabia no 
orçamento. Antes de decidir 
pelo fi nanciamento, 78% dos 
consumidores afi rmam ter ve-
rifi cado a real possibilidade de 
quitar as prestações ao longo 
de todo o período, enquanto 

16% não avaliaram.
A falta de controle dos 

gastos acaba refletindo na 
inadimplência de um número 
signifi cativo de consumidores 
que possui fi nanciamento. Um 
em cada cinco entrevistados 
com fi nanciamento em aberto 
(20%) têm parcelas em atraso, 
com uma média de duas pres-
tações atrasadas por pessoa. 
Na contramão, 72% estão com 
o pagamento das parcelas em 
dia (SPC/CNDL).

Canadá legaliza maconha 
para uso recreativo

tempo para estabelecer regu-
lações específi cas para esses 
produtos.

Assim que a lei foi aprovada, 
o primeiro-ministro canadense, 
Justin Trudeau, comentou no 
Twitter colocando em pauta 
os lucros da criminalidade, que 
terão outros destinos: “Tem 

sido muito fácil para as nossas 
crianças comprarem maconha 
- e para os criminosos rouba-
rem os lucros. Hoje, a gente 
muda isso. O nosso plano 
para legalizar e regularizar a 
maconha acabou de passar 
pelo Senado. #PromessaCum-
prida” (ANSA).

No Dia dos Refugiados, 
Papa defende acolhimento

na fronteira com o México. 
“Não é fácil, mas o populismo 
não é a solução”, disse.

A Itália também tem um novo 
governo de cunho populista, 
formado pelos partidos Liga 

Norte (nacionalista) e Movi-
mento 5 Estrelas (antissiste-
ma) que adotaram uma política 
imigratória de não receber mais 
embarcações com estrangeiros 
no Mar Mediterrâneo (ANSA).

Assédio a mulher na 
Rússia envergonhou Brasil
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A - Esclerose Múltipla
A fi lial da Ipsen no Brasil, grupo farmacêutico global especializado em 
soluções de saúde com o alvo em doenças debilitantes, traz ao mercado 
brasileiro o primeiro medicamento à base de canabinoides aprovado pela 
Anvisa. Fabricado pela companhia inglesa GW Pharma LTD., na forma de 
spray oral, Mevatyl® será comercializado pela Ipsen Farmacêutica. Esse 
medicamento é indicado para o tratamento dos sintomas decorrentes 
da espasticidade moderada a grave, relacionada à esclerose múltipla 
(EM), em pacientes adultos que não tenham obtido resposta adequada 
a outros medicamentos. Para maiores informações sobre o medicamento 
e orientações para adquirir, consulte (www.ipsen.com.br).

B -  Saúde e Bem Estar
Realizado pelo Lide, Grupo de Líderes Empresariais, o 7º Fórum da Saú-
de e Bem-Estar reune no próximo dia 26 (terça-feira),das 8h às 13h30, 
no Hotel Grand Hyatt, importantes nomes da medicina, dirigentes de 
empresas e autoridades públicas para debater temas relevantes ligados 
ao setor. Para a abertura do evento, além do ministro da Saúde, Gilberto 
Occhi, estão confi rmadas as presenças do secretário municipal de Saúde, 
Wilson Pollara; do secretário municipal de Inovação e Tecnologia, Daniel 
Annenberg; e do presidente do LIDE Saúde, Claudio Lottenberg. Para 
informações adicionais, acesse: (www.lideglobal.com).

C - Doação de Agasalhos
O inverno está chegando e com ele a preocupação em auxiliar as pes-
soas que muitas vezes dependem de uma doação para se manterem 
confortáveis e aquecidas nesta que é a estação mais fria do ano. E para 
estimular essa refl exão e incentivar a participação da sociedade, todos 
os anos, as redes Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo trabalham 
uma campanha para coletar doações de roupas, agasalhos e itens de 
inverno – novos ou em bom estado. Este ano, a companhia desenvolveu 
a campanha “Solidariedade é o melhor remédio para quem sente frio”, 
que acontece até o dia 15 de agosto. As doações serão destinadas para 
o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e para fi liais da 
Cruz Vermelha distribuídas em 9 estados onde a companhia possui fi liais.

D - Corrida de Barris 
Uma das mais famosas atrações da Toscana, o Bravio delle Botti, ocorre 
no dia 26 de agosto em Montepulciano, comuna pertencente à província 
de Siena. Para acompanhar o tradicional festival, que reúne visitantes 

de todo o mundo e conta com uma programação que inclui cortejos, 
missas e festas, a dica é hospedar-se no Laticastelli Country Relais, um 
castelo fortifi cado do começo do século XIII. O evento combina fascínio 
e magia por meio de duplas que representam os oito distritos da região, 
e que participam de uma corrida na qual rolam barris de 80 kg pelas ruas 
estreitas do centro histórico com o objetivo de conquistar Il Bravium, 
estandarte que traz a imagem de San Giovanni Decollato, padroeiro da 
cidade. Outras informações: (www.laticastelli.com).

E - Artefatos em Borracha
Entre os próximo dias 26 e 28, chega ao Expo Center Norte a 13ª edição 
da Expobor, Feira Internacional de Tecnologia, Máquinas e Artefatos 
em Borracha, com os principais avanços em tendências e inovações 
tecnológicas direcionadas a vários setores que utilizam a borracha como 
uma das suas matérias-primas protagonistas. A feira objetiva revelar, aos 
players do segmento, novas oportunidades de negócios, além de apontar 
melhorias no processo de automação, feito que é capaz de otimizar o 
sistema de produção e agregar valor aos produtos. Além das indústrias 
de artefatos de borracha, a Expobor contempla diversos setores como 
o automobilístico, o calçadista, o de máquinas e componentes, o de 
eletroeletrônicos, e ainda, petrolíferas, pneumáticas e siderúrgicas. Mais 
informações: (www.expobor.com.br).

F - Produção de Chocolate 
Nos dia 8 e 9 de agosto, das 8h às 17h30, o Instituto de Tecnologia de 
Alimentos (Ital) da Secretaria de Agricultura do Estado coordenará o 
curso teórico-prático “Aeração Aplicada a Confeitos e Recheios Para 
Chocolates”, no Centro de Cereais, Chocolate, Balas e Confeitos (Cho-
cotec) em Campinas. O workshop abordará a tecnologia de produção de 
confeitos e recheios aerados (marshmallow e nougat), seus principais 
ingredientes, processos de produção e parâmetros de controle. Também 
será abordada a teoria de tecnologia de produção de confeitos e recheios 
aerados com aulas práticas de produção de nougat e marshmallow, que 
serão realizadas em escala laboratorial. Informações: (http://eventos2.
fundepag.br/pagina.php?link=566815715368057702360734023b).

G - Tecnologia e Inovação
No próximo dia 30, das 9h às 18h, na Digital House Brasil, Av. Dr. Cardoso 
de Melo, 90, Vila Olímpia, acontece a primeira edição do Digital Summit. 
A agenda contempla mais de 60 paineis gratuitos durante todo o dia, 
com a presença de palestrantes de empresas como Google, IBM, Twitter 

e LinkedIn. Entre os temas que serão abordados, estão: A Evolução 
do Marketing; Inovação Exponencial; Startups: como chegar à série 
A;  Blockchain: A nova era da colaboração; e Crise nas Redes Sociais: 
Gestão e Gerenciamento. As palestras acontecerão simultaneamente ao 
longo do dia e a participação está sujeita à lotação das salas. Inscrições: 
(http://bit.ly/2018_DigitalSummit).  

H - Jogadores de PlayStation
A Nissan está em busca da próxima geração dos jogadores mais velo-
zes de PlayStation em um novo programa que oferece a centenas de 
competidores a chance de participar de um campeonato ofi cial da FIA.
Os melhores pilotos Nissan no GT Manufacturers Series Championship, 
– modo de jogo certifi cado pela FIA e disponível em Gran Turismo Sport, 
para PlayStation –, ganharão uma viagem para participar do Festival 
NISMO no circuito Fuji International Speedway, no Japão, e visitar a sede, 
em Tóquio, dos desenvolvedores do jogo, a Poliphony Digital. Também 
será selecionado um jogador ou jogadora adicional do campeonato de 
e-racing Nissan GT Sport Cup da Europa. Criado pela Sony PlayStation, 
o campeonato de Gran Turismo Sport é a primeira competição de jogos 
eletrônicos de corrida sancionada pela FIA. Saiba mais em: (www.nismo.
com/nissangtsportcup).

I - Programa de Estágio 
A Pöyry, multinacional fi nlandesa de consultoria e serviços de engenharia, 
está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio, que prevê 
selecionar universitários dos cursos de Engenharia, Economia, Adminis-
tração, Psicologia e Arquitetura com previsão de conclusão para dezembro 
de 2018 ou dezembro de 2019. Serão selecionados 12 estudantes para as 
áreas de Engenharia Civil, Automação, Processo Celulose e Papel, Meio 
Ambiente, Estudos de Viabilidade, Suprimentos, Financeira, Recursos 
Humanos e Gestão de Processos Industriais, que terão a oportunidade 
de participar de projetos em diversos setores, como Papel e Celulose, 
Energia, Químicos & Biorrefi narias, Infraestrutura, Consultoria Florestal 
e Mineração e Metalurgia. Mais informações: 
(www.poyry.com.br), na aba “Carreiras / Vagas abertas”. 

J - Estreia em Lisboa
Dia 6 de outubro o Villa Mix Festival cruza o Oceano Atlântico e de-
sembarca pela primeira vez em Lisboa. Após sete anos de história no 
Brasil, mais de 30 edições anuais realizadas, em 24 cidades diferentes, 
o evento se torna internacional. O festival, que já  recebeu mais de 2 
milhões de pessoas e  bate  recorde de bilheteria, foi considerado o 
maior palco do mundo segundo o famoso “Guinness World Records” 
nos anos de 2015 e 2017. Hoje, amplia seus horizontes e aterrissa na 
capital e cidade mais populosa de Portugal. Sob o comando de duas 
das maiores empresas de entretenimento no Brasil,  AudioMix e Social 
Music e, em parceria com produtora local Ritmos&Blues, o show conta 
com megaestrutura para receber artistas como Jorge & Mateus, Alok, 
Wesley Safadão e Kevinho. Os ingressos já estão disponíveis pelo site 
(www.blueticket.pt). 

A - Esclerose Múltipla
A fi lial da Ipsen no Brasil, grupo farmacêutico global especializado em 

de todo o mundo e conta com uma programação que inclui cortejos, 
missas e festas, a dica é hospedar-se no Laticastelli Country Relais, um 
castelo fortificado do começo do século XIII O evento combina fascínio

O país tem uma parte 

capitalista (o setor 

privado) e uma parte 

socialista (o Estado). 

O Estado vive do que 

retira da sociedade 

Se gasta mais do que arre-
cada, tem de fazer dívida. 
Se persiste, tem de aumen-

tar impostos. Na crise, o setor 
privado (pessoas e empresas) 
aperta o cinto, reduz gastos e 
luta para não ir à falência. Já o 
governo segue inchando, não 
reduz gastos, seus servidores não 
perdem o emprego, e a saída é 
sempre a mesma: mais dívidas e 
mais impostos.

A Revolução Americana de 
1776 foi a revolta do povo contra 
os impostos cobrados pela mo-
narquia inglesa. Foi a luta pela 
independência dos EUA. Porém, 
os norte-americanos sabiam que 
não ter nenhum governo levaria 
ao caos, e que a função primária 
do governo é cuidar da defesa 
nacional e instituir um sistema 
judicial. 

Mas os “pais fundadores” da 
pátria tinham duas premissas: 
uma, o governo não deve de-
pender de políticos e burocratas 
altruístas e angelicais (que não 
existem); outra, não tinham a in-
tenção de permitir que o governo 
se tornasse um mecanismo para 
“roubar” os frutos do trabalho de 
um homem e dar a outro que não 
trabalhou para obtê-los.

A Constituição dos Estados 
Unidos foi elaborada para preser-
var as liberdades individuais e ter 
um governo com poderes limita-
díssimos. A vida de um indivíduo 
pode ser vista em duas grandes 
partes: uma é o espectro de sua 
liberdade; outra é o espectro de 
suas ações comandadas por um 
aparato de coerção e controle, 
o governo. 

Os fundadores da nação norte-
-americana sabiam que quanto 

mais atribuições fossem dadas 
ao governo, maiores seriam os 
impostos, mais fortes seriam os 
controles sobre a vida das pes-
soas, e os poderes dos políticos 
e dos burocratas seriam crescen-
tes. Cada vez mais a vida humana 
sairia do controle do indivíduo e 
passaria ao controle do Estado.

Em sua obra O Manifesto 
Comunista, Marx e Engels 
propunham a ditadura do 
proletariado – aquilo que 
chamavam de “socialismo” –, 
cuja construção dependeria 
de três coisas: eliminar o di-
reito de propriedade privada 
(privar o homem dos frutos 
de seu trabalho); dissolver a 
unidade familiar (os fi lhos não 
pertenceriam mais aos pais, 
mas ao Estado); e destruir a 
religião (que para Marx era o 
“ópio do povo”). 

Com a queda do Muro de 
Berlim e a desintegração do 
império sanguinário soviético, os 
socialistas passaram a controlar 
a vida das pessoas por meio dos 
impostos, de excessivos poderes 
governamentais e da estatização 
de tudo que pudessem, desde o 
preço do ingresso que um bar 
cobra de homens e mulheres até 
que músicas podem ser tocadas 
no carnaval baiano.

O pai de Pítocles reclamava 
do excesso de gastos do fi lho, 
que vivia lhe pedindo sempre 
mais dinheiro, e recebeu do 
fi lósofo Epicuro o seguinte con-
selho: “Se queres enriquecer 
Pítocles, não lhe acrescentes 
riquezas, diminui-lhe os de-
sejos”. É assim que devíamos 
agir contra a voracidade do 
governo, que insiste em crescer, 
confi scar sempre mais de nossa 
renda e controlar nossas vidas. 

A fi bra de um povo é tão maior 
quanto menos ela depende do 
governo, que no fi m das contas 
é um pai terrível.

(*) - É economista e reitor da 
Universidade Positivo.

José Pio Martins (*)

A rede norte-americana de cafe-
terias Starbucks decidiu fechar 150 
lojas com baixo desempenho nos 
Estados Unidos. A medida faz parte 
de um plano estratégico de longo 
prazo que inclui maior remuneração 
aos investidores e uma meta para 
acelerar o crescimento nos Estados 
Unidos e na China. A notícia pre-
judicou os títulos da Starbucks na 
Bolsa, onde chegaram a perder até 
6,3% na tarde de terça-feira (19). 

“Embora certos obstáculos de 
demanda sejam transitórios, e alguns 
de nossos aumentos de custos sejam 
investimentos apropriados para o 

futuro, nosso desempenho recente 
não refl ete o potencial de nossa 
marca e isso não é aceitável”, disse 
o presidente-executivo da empresa, 
Kevin Johnson. “Precisamos nos 
movimentar mais rapidamente para 
atender às preferências e necessida-
des de nossos clientes”, ressaltou.

No plano, a Starbucks levou sua 
previsão de dividendo em 20%, 
para um retorno trimestral de 
36 centavos de dólar por ação. A 
empresa planeja devolver US$ 25 
bilhões a acionistas em dividendos 
e recompras durante o ano fi scal 
2020 (ANSA).

Confi ança do 
empresário 
industrial tem 
maior queda 
desde 2010

A paralisação do transporte 
rodoviário de cargas e as me-
didas adotadas para solucionar 
a crise, como o tabelamento do 
frete, abalaram a confi ança do 
empresário em junho, segun-
do a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). O Índice 
de Confi ança do Empresário 
Industrial (Icei) teve queda 
de 5,9 pontos frente a maio e 
atingiu 49,6 pontos em junho, 
no maior recuo da série mensal, 
que começou em 2010.

Quando o indicador fi ca abaixo 
da linha dos 50 pontos, há falta 
de confi ança dos empresários. 
Índice acima de 50 pontos in-
dica otimismo. Desde janeiro 
de 2017, o índice estava acima 
dos 50 pontos. O índice sobre as 
condições atuais da economia 
brasileira foi de 48,3 pontos em 
maio para 37,1 pontos em junho. 
O indicador de expectativas para 
a economia passou de 54,1 pon-
tos para 46,6 pontos no período.

A CNI explica que o Icei é um 
indicador que ajuda a entender 
as tendências da indústria e 
da economia. Empresários 
confi antes tendem a ampliar a 
produção e os investimentos, o 
que estimula o crescimento da 
economia. A pesquisa foi feita 
entre 4 a 14 e junho, com 2.779 
empresas (ABr).

Venda direta de etanol, dos produtores aos postos de 

combustíveis, pode diminuir preço para o consumidor.

A venda direta de etanol, 
dos produtores aos postos de 
combustíveis, pode ser per-
mitida em breve e levantou 
mais uma discussão sobre 
o setor de combustíveis. O 
Senado aprovou o projeto 
que trata da medida. Agora, 
o texto será encaminhado 
para votação na Câmara. 
Atualmente, essa venda direta 
é proibida pela ANP. Apenas 
distribuidores autorizados e 
fornecedores cadastrados na 
agência podem comercializar 
etanol combustível. O projeto 
modifi ca esse artigo e permite 
a venda direta.

Segundo a proposta, o obje-
tivo é aumentar a concorrência 
no mercado de combustíveis e, 
assim, baixar o preço para o con-
sumidor. A medida é defendida 
pela Federação dos Plantadores 
de Cana do Brasil (Feplana), 
que representa produtores e 
fornecedores independentes 
de cana-de-açucar em 13 esta-
dos. Para a federação, a venda 
direta melhora a formação de 
preços ao consumidor, já que 
exclui as margens de lucro das 
distribuidoras.

“Temos que modernizar a 
comercialização do etanol, não 

Ele deu um prazo até a pró-
xima quinta-feira (28) 
para que representantes 

dos caminhoneiros, da indústria 
e do agronegócio cheguem a 
um consenso sobre o custo do 
transporte.

“Todos entenderam que o 
Brasil não pode mais passar 
pelos momentos que passou. 
Então cada um vai dar uma 
cota de colaboração para o país 
e entenderam de se reunirem 
em uma semana para encon-
trar um preço intermediário e 
apresentá-lo em juízo”, disse 
Fux, ao acrescentar que, se não 
for apresentado tal preço inter-
mediário na próxima reunião, 
ele realizará uma audiência 
pública para colher informações 
de especialistas e, somente 
então, decidir sobre o assunto. 

Fux é o relator de três ações 
diretas de inconstitucionalida-
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Ministro do STF, Luiz Fux, coordena audiência de instrução do 

processo que questiona a legalidade da tabela de preços do frete.

Uma semana para que entidades 
cheguem a consenso sobre frete
O ministro Luiz Fux, do STF, realizou ontem (20) uma audiência sobre a tabela de preços mínimos para 
o frete rodoviário no Brasil, medida que é contestada na Corte
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iniciativa, sendo uma interfe-
rência indevida do governo na 
atividade econômica. 

Do lado dos caminhoneiros, 
o presidente da Confederação 
Nacional dos Transportadores 
Autônomos, Diumar Bueno, 
afi rmou que a categoria não 
concorda com tabela de refe-
rência, não abrindo mão de um 
preço mínimo de frete “que dê 
condições de sobrevivência” 
aos motoristas. Ao editar a 
tabela, o governo atendeu a 
uma das reivindicações dos 
caminhoneiros.

Em manifestação enviada ao 
STF, a AGU defendeu a validade 
da tabela. Para o órgão, a fi xação 
do preço mínimo do frete tenta 
garantir valor adequado para a 
prestação do serviço, que deve 
ser compatível com os custos 
incorridos no transporte rodo-
viário de carga (ABr).

de (ADI) contra a MP que prevê 
uma tabela de frete mínimo 
para o transporte rodoviário. 
As ações foram abertas pela 
ATR Brasil, que representa 

empresas transportadoras, pela 
CNI e pela CNA. As entidades 
alegam que a tabela fere os 
princípios constitucionais da 
livre concorrência e da livre 

Venda direta de etanol aos postos 
pode reduzir preço

pode ser como se comercializa a 
gasolina. São poucas destilarias 
de gasolina, então comercializar 
por meio de distribuidoras fa-
cilita a logística e distribuição. 
No caso do etanol, temos 400 
unidades industriais pelo país 
e ele pode ser vendido regio-
nalmente”, disse o diretor da 
Feplana, José Ricardo Severo. 
Para ele, a venda direta de eta-
nol pode, inclusive, pressionar 
para uma redução nos preços 
da gasolina, por exemplo, ao 
difi cultar a formação de cartéis.

Em nota, a Plural, associação 

de distribuidores de combus-
tíveis, afi rmou que o projeto 
não leva em conta as comple-
xidades que envolvem o setor.

“Na realidade, o preço fi nal 
fi cará mais caro, a garantia 
de qualidade mais difícil e 
a arrecadação por parte do 
estado mais vulnerável. Não à 
toa, além da Plural, as outras 
duas principais entidades que 
representam o setor de etanol 
são contra a proposta: a Unica, 
dos produtores, e a Fecombus-
tíveis, dos postos revendedo-
res”, diz a nota (ABr).

Starbucks fechará 150 lojas nos EUA
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É possível cortar
os custos da

máquina pública, sim

As famílias, quando 

estão no aperto, fazem 

economia, reduzem 

despesas 

Na administração pú-
blica, assim como na 
gestão do orçamento 

doméstico, valem os mesmos 
fundamentos: não se gasta 
mais do que se ganha e, se a 
renda estiver toda comprome-
tida com as despesas, não ha-
verá dinheiro para mais nada. 

Do que os brasileiros pagam 
de impostos – e aqui a carga 
tributária é uma das maiores 
do mundo – quase nada sobra 
para melhorar a infraestrutura, 
Saúde, Educação, Seguran-
ça Pública, e para reduzir a 
cobrança de tributos sobre 
insumos como o óleo diesel, 
por exemplo, que é uma das 
defesas que tenho feito há anos 
na Câmara. 

Essa penúria os brasileiros 
percebem no dia a dia e sofrem 
as consequências dela. As fa-
mílias, quando estão no aperto, 
fazem economia, reduzem 
despesas, porque sabem que a 
conta do cartão de crédito ou 
do cheque especial uma hora 
chega. No entanto, os governos 
fazem o contrário: suspendem 
obras e ações, prejudicando a 
população, mas jamais dimi-
nuem o tamanho da máquina 
e os custos para bancá-la. E 
agem assim porque têm para 
quem enviar a fatura: para os 
cidadãos.

Para reduzir o tamanho da 
máquina pública e, assim, 
aliviar o peso dela sobre os 
ombros dos contribuintes, a 
bancada do PSDB na Câmara 
está apresentando um con-
junto de propostas. A ideia é 
que os cortes comecem pelo 
Legislativo, dando exemplo 
para que o Executivo e Ju-
diciário também deem a sua 
contribuição. 

O Congresso Nacional é o 
segundo mais caro do mundo. 
Só perde para os Estados 
Unidos, cujo orçamento 
anual é quatro vezes maior 
do que o brasileiro e o PIB, 
conjunto de todas as riquezas 
geradas, é 11 vezes superior 
ao nosso. Ainda assim, lá a 
proporção é de 1 deputado 
por grupo de 752 mil habi-
tantes. Aqui é de 1 para cada 
408 mil. Uma das propostas 
altera a Constituição para re-
duzir o número de deputados 
federais dos atuais 513 para 
395, de senadores de 81 para 
54, e de deputados estaduais, 
de 1095 para 804.

Essa redução, que não pre-
judicaria a representatividade 
da população e dos Estados, 

significaria uma economia 
direta e indireta perto de R$ 
5 bilhões em quatro anos. 
Para efeito de comparação, 
neste ano Câmara, Senado e 
TCU (Tribunal de Contas da 
União), que é órgão auxiliar do 
Legislativo, custarão R$ 12,5 
bilhões. Além dessa medida, 
vamos apresentar uma emen-
da à LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) de 2019 para 
reduzir as despesas de custeio 
dos três Poderes – Executivo, 
Legislativo e Judiciário – em 
20%.

Esse corte não afetará a 
prestação de serviços ou áreas 
essenciais, como Saúde e Edu-
cação, por exemplo, porque se 
referem aos gastos para o fun-
cionamento da máquina admi-
nistrativa. Para exemplifi car: 
estamos propondo corte nas 
despesas com o combustível 
dos carros dos ministros e não 
com as das ambulâncias. E é 
perfeitamente possível reduzir 
gastos sem prejudicar o serviço 
a ser prestado. 

No Executivo, as despesas 
de custeio somaram R$ 35,5 
bilhões no ano passado, as 
do Judiciário, R$ 3,4 bilhões, 
e a do Legislativo (Câmara, 
Senado e TCU), R$ 746 mi-
lhões. No Ministério Público 
da União, corresponderam a R$ 
682,6 milhões e na Defensoria 
Pública, R$ 193 milhões. Há 
sempre gordura a ser cortada. 
Por exemplo: o governo federal 
precisa gastar R$ 2,1 bilhões 
em alugueis de prédios?

Uma terceira proposta que 
vamos apresentar nesta sema-
na vincula as verbas de gabi-
netes das Assembleias Legis-
lativas às da Câmara Federal. 
O objetivo é fazer com que as 
verbas dos deputados estadu-
ais sejam limitadas a 50% das 
destinadas aos federais. Isso 
porque não são raros os casos 
Brasil afora em que as verbas 
nas Assembleias superam as 
da Câmara Federal.

São propostas que podem 
contribuir para a redução 
de despesas e, como disse, 
servirem de exemplo para os 
outros Poderes. Não há mágica 
na administração pública. Só 
se consegue investir e reduzir 
o que se cobra de imposto se, 
além da reforma tributária 
para simplificar o sistema, 
cortarmos os gastos públicos 
na carne. 

Os brasileiros estão cansados 
de serem escravos do Estado 
brasileiro, trabalhando para 
pagar a conta do seu funcio-
namento e recebendo quase 
nada em troca.

(*) - É líder do PSDB
na Câmara dos Deputados.

Nilson Leitão (*)

Presidente da Venezuela, 

Nicolás Maduro.

O governo do Brasil, por meio 
do Ministério das Relações Exte-
riores, Itamaraty, cobrou ontem 
(20) do governo do presidente 
da Venezuela, Nicolás Maduro, 
“moderação” e “respeito” em 
defesa da democracia. Na nota, 
o Itamaraty ressalta que é fun-
damental haver oposição e que 
todas as formas de violência 
política são condenáveis.

“Ao reiterar sua mais fi rme 
condenação a todas as formas de 
violência política na Venezuela 
ou em qualquer outro país, o 
governo brasileiro apela ao 
governo venezuelano à mode-
ração e ao respeito aos direitos 
inerentes às atividades da oposi-
ção, sem a qual não pode existir 
democracia”. No comunicado, 
o Itamaraty critica as suspeitas 
contra a deputada cassada de 
oposição María Corina Machado, 
49 anos. Ex-candidata presiden-
cial, ela foi cassada por fazer 
críticas ao governo.

“O governo brasileiro tomou 
conhecimento, com grande 
preocupação, de informações 
segundo as quais o governo da 
Venezuela tencionaria vincular 
María Corina Machado, uma 
das mais combativas lideranças 
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Para os ministros, dele-
gados podem usar os 
depoimentos de cola-

boração como instrumento de 
obtenção de provas durante a 
investigação.

A decisão terá impacto nas 
delações de investigados na 
Operação Lava Jato que não 
conseguiram assinar acordos 
com a força-tarefa de procu-
radores do Ministério Público e 
tentaram acordo com a Polícia 
Federal, como o publicitário 
Duda Mendonça e o ex-ministro 
Antônio Palocci. Com a deci-
são do STF, a Justiça poderá 
decidir sobre a homologação 
dos acordos.

A norma foi questionada no 
Supremo pela Procuradoria-
-Geral da República (PGR), 
em 2016. Na ocasião, o ex-pro-
curador-geral, Rodrigo Janot, 
alegou que a possibilidade de a 
PF realizar acordos enfraquece 
a atribuição exclusiva do MP 
de oferecer denúncia contra 
criminosos. A PGR também 
sustentou que delegados não 

Plenário do STF que julgou validade de delações premiadas negociadas pela PF.

O plenário da Câmara apro-
vou ontem (20) a proposta 
que cria um novo marco 
regulatório para o transporte 
rodoviário de cargas. A medi-
da era uma das reivindicações 
dos caminhoneiros que para-
lisaram por 11 dias em todo 
país no mês de maio. Com a 
aprovação, a matéria segue 
para análise do Senado. O 
texto do projeto estabelece 
normas para a contratação de 
transportadores, regras de se-
gurança nas estradas e prevê 
normas para a contratação de 
seguros em caso de acidentes, 
perda de mercadoria, furtos e 
assaltos.

O projeto permite ainda o 
acordo individual ou coletivo 
sobre condições do contrato 
de transporte, como perdas 
e avarias, prazo de entrega, 
forma de pagamento e sub-
contratação. Uma das pro-
postas de alteração do texto 
aprovada pelos deputados 
reinseriu a regra em que 
contrato celebrado entre o 
transportador contratante e 
o subcontratado será sempre 
de natureza empresarial e 
comercial, não resultando 
em relação de trabalho e nem 
em vínculo empregatício. O 
trecho havia sido retirado 
no substitutivo apresentado 

Plenário da Câmara aprovou a proposta que cria um novo 

marco regulatório para o transporte de cargas.

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) do Senado 
aprovou ontem (20) a proposta 
que aumenta a pena em caso 
de estupro coletivo, e tornam 
crimes a importunação sexual 
e a divulgação de cena de estu-
pro. O texto é um substitutivo 
da Câmara a um projeto da 
senadora Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM). Pela proposta, 
com a tipifi cação dos crimes de 
divulgação de cena de estupro 
e de importunação sexual, as 
penas poderão variar de um a 
cinco anos de prisão. 

No relatório, Humberto Costa 
(PT-PE) cita episódios ocor-
ridos no transporte público 
brasileiro em que homens 
ejacularam em mulheres e o 
comportamento de outros cri-
minosos que se aproveitam da 
aglomeração de pessoas no in-
terior de ônibus e metrôs “para 
esfregar seus órgãos sexuais 
nas vítimas”. Atualmente, esse 
comportamento é classifi cado 
de contravenção penal, punido 
somente com multa, mas caso a 
proposta seja aprovada também 
pelo plenário da Casa, essa prá-
tica passará a ser enquadrada 
na nova norma.

A proposta também agrava 
penas para o crime de estupro, 
atualmente com pena prevista 
de seis a 10 anos de prisão. 

A proposta também agrava penas para o crime de estupro.
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Notários e 
registradores 
podem 
acumular cargo 
de professor

A Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara aprovou, 
ontem (20), o projeto do depu-
tado Carlos Manato (PSL-ES), 
que autoriza os notários e re-
gistradores a acumular o cargo 
de professor. A proposta altera 
a Lei que regulamenta serviços 
notariais e de registro. O rela-
tor, deputado Sergio Zveiter 
(DEM-RJ), fez apenas ajustes 
no texto.

Zveiter entendeu que “a 
proposta aperfeiçoa o sistema 
jurídico processual vigente”, 
adequando a lei à Constituição 
que, em seu artigo 37, proíbe 
a acumulação remunerada 
de cargos públicos, mas abre 
algumas exceções, como ao 
exercício do cargo de professor.

Para o relator, “os notários 
e registradores não podem 
ser excluídos da permissão 
constitucional para acúmulo de 
cargo com o de professor, em 
função do princípio da isono-
mia, que lhes garante o mesmo 
tratamento dado aos demais 
ocupantes de cargos públicos”. 
A proposta foi aprovada em 
caráter conclusivo e, portanto, 
deverá seguir para análise do 
Senado  (Ag.Câmara).

Obrigatoriedade de 
curso de formação 
para guarda 
municipal

A Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara aprovou, 
ontem (20), o projeto do depu-
tado Major Olimpio (PSL-SP), 
que obriga a realização de 
curso de formação para tomar 
posse como guarda municipal. 
O relator, deputado Rocha 
(PSDB-AC), votou pela cons-
titucionalidade, juridicidade 
e boa técnica legislativa do 
projeto. A proposta tramitou 
em caráter conclusivo e deverá 
seguir para análise do Senado, 
a não ser que haja recurso para 
votação em Plenário.

Atualmente, o Estatuto Geral 
das Guardas Municipais já esta-
belece sete pré-requisitos para 
a investidura no cargo, como 
idade mínima de 18 anos e nível 
médio completo. O projeto pre-
vê que a formação poderá ser 
feita em escola especializada 
em treinamento de segurança, 
e o treinamento de tiro poderá 
ser realizado em Clube de Tiro, 
ambos regulados e autorizados 
pelo Departamento de Polícia 
Federal.

A proposta retira da lei a 
proibição de que o local de 
formação e aperfeiçoamento 
para guardas municipais, man-
tido por convênio entre estado 
e municípios, também possa 
ser usado para formar forças 
militares (Ag.Câmara).

Supremo valida delações premiadas 
negociadas pela Polícia Federal

Por 10 votos a 1, o STF confi rmou ontem (20) a validade da autorização legal para que delegados das 
polícias Civil e Federal possam negociar delações premiadas, conforme previsto na Lei de Organizações 
Criminosas

têm a prerrogativa de ofere-
cer prêmios ao colaborador, 
uma vez que cabe somente ao 
Ministério Público o papel de 
apresentar denúncia contra o 
criminoso.

O julgamento foi interrom-
pido em dezembro do ano 
passado, quando o placar estava 
em 6 a 1 a favor das delações 

negociadas pelas polícias, mas 
com divergências. O único 
ministro que votou contra as 
delações negociadas pela po-
lícia foi o relator da Lava Jato 
no Supremo, Edson Fachin. 
A questão foi defi nida com os 
votos dos ministros Ricardo 
Lewandowski, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e da presidente, 

Cármen Lúcia. 
No entendimento de Mello, a 

lei defi niu que a delação é um 
meio de obtenção de prova, 
cabendo ao Judiciário decidir se 
o acordo pode ser homologado 
ou não. Segundo o ministro, a 
colaboração só tem validade 
após passar pelo crivo de um 
juiz (ABr).

Câmara aprova novo marco 
regulatório para transporte de cargas

pelo relator deputado Nelson 
Marquezelli (PTB-SP).

O projeto defi ne que, em ca-
sos fortuitos, como desvios de 
carga, roubos e assaltos, será 
assegurado ao transportador 
o direito junto ao contratante 
do serviço o recebimento do 
frete e as taxas constantes no 
documento fi scal de transporte. 
O projeto também estabelece 
que associações e cooperativas 
de transporte rodoviário de car-
gas, assegurada a participação, 
interveniência ou intermedia-
ção de corretor de seguros, 
habilitado e registrado na SU-
SEP, fi cam autorizadas a operar 
o auxílio mútuo, por meio de 

autogestão e rateio dos prejuí-
zos, nos casos de roubo, furto, 
colisão e incêndio de veículos 
dos transportadores.

Para que o texto fosse apro-
vado, um acordo foi fi rmado 
entre os líderes partidários, 
o que viabilizou a aprovação 
da matéria ontem (20). Entre 
os trechos polêmicos, estava 
a anistia aos caminhoneiros 
multados durante a greve. 
Segundo Marquezelli, o tema 
não poderia ser tratado no 
texto da regulamentação do 
setor. O deputado afi rmou que 
o tema deverá ser analisado 
em uma medida provisória 
futuramente (ABr).

Aprovado projeto que criminaliza 
importunação sexual

Ainda pela legislação atual, nos 
casos em que o estupro é come-
tido por duas ou mais pessoas, 
a pena aumenta em um quarto. 
De acordo com o novo texto 
em discussão, nesses casos, a 
pena será aumentada de um 
terço a dois terços. Se o crime 
for cometido em local público 
ou transporte público ou se o 
ato ocorrer durante a noite, 
em lugar ermo, com emprego 
de arma ou qualquer meio que 
difi culte a defesa da vítima, a 
pena também será aumentada 
em um terço.

A divulgação de cena de es-

tupro ou de imagens de sexo, 
sem que haja consentimento da 
pessoa atingida, também passa 
a ser tipifi cada. Será punida 
com pena de um a cinco anos 
de prisão a pessoa que divulgar, 
publicar, oferecer, trocar ou 
vender fotografi a ou vídeo que 
contenha cena de estupro ou 
estupro de vulnerável. Segundo 
a proposta, também estarão su-
jeitos à mesma sanção, aqueles 
que divulgarem cena de sexo ou 
nudez sem o consentimento da 
vítima e os que disseminarem 
mensagem que induza ou traga 
apologia ao estupro (ABr).

Itamaraty cobra 
respeito e moderação 
do governo Maduro

oposicionistas naquele país, a 
um suposto atentado de um 
grupo de militares contra o 
presidente Nicolás Maduro ou 
militar de alta patente.”

Corina se reuniu no começo 
do mês com o presidente elei-
to da Colômbia, Ivan Duque, 
para negociar articulações em 
favor da liberdade política na 
Venezuela. Em julho de 2017, 
ela apresentou uma denúncia 
na Corte Penal Internacional 
contra Maduro por crimes de 
tortura e segregação (ABr).
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COMPANHIA IMPORTADORA E
 COMISSARIA - COIMCO

CNPJ: 61.346.284/0001-67
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Convocamos os Srs.Acionistas e Diretores, a se reunirem no dia 02/07/2018 as 14hs. em
1ª chamada e as 14:30hs., em 2ª chamada, para reunião aonde serão discutidos os
seguintes assuntos: 1) aprovação de contas do exercício social encerrado em 31/12/2014,
31/12/2015, 31/12/2016 e 31/12/2017; 2) eleição da diretoria; 3) assuntos diversos. São
Paulo, 00/00/2018. Evandro Luiz Bertolini - Departamento Administrativo. (20, 21 e 22)
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Edital de Convocação

Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em A.G.E., a se realizar no dia 29.06.2018, às 10 
horas, na Avenida Casper Líbero, nº58, sala 100 – São Paulo – SP, a fi m de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: a) Adaptação à Lei nº 6.404/76 e Reforma do Estatuto social; b) Eleição da Nova Direto-
ria; c)Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 19/06/2018. José Luiz Alves – Acionista.

Fairmont Imoveis e Participações Ltda.
CNPJ/MF n. 15.835.717/0001-20 NIRE 35.226.753.378

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 13 de Junho de 2018
1. Data, Hora e Local: Realizada aos treze dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às 10:00 horas, na sede social da
FAIRMONT IMOVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA (a “Sociedade”), localizada na Avenida Paulista, 1765, conjunto 71 e 72 CV
7247, Bela Vista, CEP 01311-200 – São Paulo – SP. 2. Presença e Convocação: Presentes os sócios representando a totalidade 
do capital social da Sociedade, ficando, portanto, dispensadas as formalidades de convocação e estando regularmente instalada
a reunião, nos termos do Artigo 1.072, § 2°, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada e em vigor (o “Código 
Civil”). 3. Mesa: Presidente: Maria Luisa Alvarez ; Secretário: Arlindo Antonio Vieira 4. Ordem do Dia: Deliberar
sobre a redução proporcional do capital social da Sociedade, no valor de R$ 3.900.000,00 (Três milhões e novecentos mil reais) por
considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, nos termos do Artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, mediante 
o cancelamento de quotas representativas do capital social da Sociedade de titularidade dos sócios. 5. Deliberações: Após a
discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os sócios por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram
o quanto segue: (a) aprovar a redução proporcional do capital social da Sociedade no valor de R$ 3.900.000,00 (Três milhões e 
novecentos mil reais), por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, nos termos do Artigo 1.082, inciso II, 
do Código Civil, mediante o cancelamento de 3.900.000 (Três milhões e novecentas mil) quotas, representativas do capital social da 
Sociedade, com valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, todas de titularidade dos sócios Purusha Holdings e Maria Luisa 
Alvarez, passando o capital social da Sociedade de R$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais) dividido em 4.000.000 (Quatro
milhões) de quotas, para R$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (Cem mil) quotas, com valor nominal e unitário de 
R$ 1,00 (Um real) cada uma, mediante a diminuição proporcional do valor do capital social dos sócios, ficando assim distribuídos:
Sócios N° Quotas Valor (R$) %
PURUSHA HOLINGS 99.990 99.990,00 99,99
MARIA LUISA ALVAREZ 10 10,00 0,01
Total 100.000 100.000,00 100
(b) consignar que as deliberações aprovadas no item “a” acima somente tornar-se-ão eficazes após o decurso do prazo de 
90 (noventa) dias para a oposição dos credores quirografários, contados da data de publicação da presente ata, nos termos 
do Artigo 1.084, parágrafos 1° e 2°, do Código Civil, desde que (1) não haja oposição de qualquer credor; ou (2) caso haja 
oposição de credores, a Sociedade comprove o pagamento da dívida ou o depósito judicial do respectivo valor; e (c) autorizar
os administradores da Sociedade a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas 
pelos sócios da Sociedade. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação,
foi encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
Mesa: Presidente – Maria Luisa Alvarez; Secretário – Arlindo Antonio Vieira Sócios: Purusha Holdings; e Maria
Luisa Alvarez. São Paulo, 13 de junho de 2018 Maria Luisa Alvarez - Presidente e Sócio; Arlindo Antonio Vieira - Secretário.

UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS S.A.
C.N.P.J/M.F. n° 60.837.689/0001-35 NIRE 35300033205

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2018
Data, Hora e Local: Realizada no dia 16 de abril de 2018, às 10:00 horas, na sede social da 
União Brasileira de Vidros S.A. (“companhia”), localizada na Avenida Senador Teotônio Vilela, s/n, 
Km. 30, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Composição da Mesa: Presidente: Sr. 
Sérgio Minerbo; Secretário: Sr. Marcos Antonio da Silva. Convocação e Publicação: O Edital de 
Convocação foi publicado nas edições dos dias 28, 29, 30 de março de 2018 dos jornais “Diário 
Oficial do Estado de São Paulo” e “Empresas & Negócios”. Presença: Acionista representando 78,2% 
do capital social, conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Presença de Acionistas, 
e o Diretor Presidente, Sr. Sérgio Minerbo. Deliberações: Deliberações tomadas por unanimidade 
de votos dos acionistas presentes: 1) Aprovação do Relatório da Diretoria e das Demonstrações 
Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017; 2) Por força do artigo 
189 da Lei 6.404/76, aprovação da destinação do prejuízo do exercício, no valor de R$ 3.082.526,57 
(Três milhões oitenta e dois mil e quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos) que 
será integralmente absorvido pela conta de Reserva de Lucros não havendo, consequentemente, 
distribuição do dividendo obrigatório; 3) Eleição e posse dos seguintes membros para compor a 
Diretoria da Companhia e fixação da respectiva remuneração: Sr. Sérgio Minerbo, brasileiro, casado, 
engenheiro, portador da Cédula de Identidade R.G. n° 6.391.572-8 SSP/SP e inscrito no C.P.F./M.F. 
n° 073.321.868-70, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com 
escritório na Avenida Senador Teotônio Vilela, s/n, Km. 30, para o cargo de Diretor-Presidente, e 
o Sr. Marcos Antonio da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade 
R.G. n° 25.432.762-X SSP/SP e inscrito no C.P.F./M.F. n° 187.433.098-01, residente e domiciliado na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Senador Teotônio Vilela, s/n, 
Km. 30, para o cargo de Diretor sem designação específica. Os diretores ora eleitos tomarão posse 
mediante assinatura do competente termo no Livro de Registro de Atas da Diretoria da companhia 
e exercerão os cargos até a Assembléia Geral Ordinária de 2019 e declaram, sob as penas da 
lei, não estarem incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a 
atividade mercantil, valendo a presente como declaração de desimpedimento perante o Registro do 
Comércio. A remuneração anual global da Diretoria da companhia foi fixada em até R$ 4.000.000,00 
(quatro milhões de reais). Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente 
ata que, após lida e achada conforme, foi assinada pela unanimidade dos presentes. Acionista 
representando 78,2% do capital social votante: SV Holding Industrial Ltda.; Presidente da Mesa: 
Sérgio Minerbo; Secretário: Marcos Antonio da Silva. Certifico que a presente é cópia fiel da ata 
original lavrada em livro próprio. São Paulo, 16 de abril de 2018 Mesa: Sergio Minerbo - Presidente 
; Marcos Antonio da Silva - Secretário; Acionista presente: SV Holding Industrial Ltda. Dario Ferreira 
Guarita Filho / Odenir Antonio Valério. Registrada na JUCESP sob n° 217.575/18-3 em 03.05.18.

Ansiedade: 
saiba se você 
sofre com o 

mal do século
Adriana Pereira (*)

A ansiedade é uma 

reação que todo 

indivíduo vivencia em 

algum momento da vida, 

como a expectativa para 

datas ou acontecimentos 

importantes. 

Porém, algumas pessoas 
sentem isso de forma 
mais frequente e inten-

sa, tornando-a patológica e 
refl etindo em sua saúde. Como 
saber quando esses sentimen-
tos ultrapassam os limites da 
normalidade? Com mais de 10 
milhões de brasileiros atingidos, 
segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), é preciso co-
nhecer essa doença, suas causas 
e quais são as opções disponíveis 
de tratamentos.

A ansiedade patológica é cau-
sada por questões emocionais 
que a pessoa não soube ou não 
sabe lidar, como o medo de reali-
zar seu trabalho efi cientemente. 
Isso não quer dizer que ela não 
confia em sua performance, 
mas pode ser refl exo de fortes 
cobranças familiares quanto ao 
seu sucesso pessoal.

Entre os principais sintomas 
estão:
 • Alterações do sono: difi -

culdade para dormir, ou 
insônia antes de aconte-
cimentos importantes ou 
por não conseguir parar 
de pensar em algo que 
aconteceu;

 • Enxergar perigo em tudo: 
superestimar o perigo nas 
situações que teme ou evi-
ta. Nesses casos, o medo e 
a ansiedade são excessivos, 
levando a pessoa a deixar 
de realizar um exame 
simples, pelo medo de ter 
alguma doença terminal, 
por exemplo;

 • Sintomas físicos: como 
tensão muscular constante, 
dor de estômago, falta de 
ar, aceleração cardíaca;

 • Irritabilidade e mudança de 
humor;

 • Inquietação constante: di-
fi culdade de concentração, 
fadiga, inquietação, angús-
tia intensa e frequente que 
difi culta a conclusão de 
tarefas.

Quais as opções de trata-
mento? - Por ser um problema 
comum que atinge pessoas inde-
pendentemente de sexo, faixa 
etária ou situação fi nanceira, os 
tratamentos variam de acordo 
com o perfi l de cada um.

Um caminho é a psicoterapia, 
que permite ao paciente entrar 
em contato com questões emo-
cionais que causam as crises. 

Conhecida a causa, o traba-
lho passa a ser de mudança 
de comportamento diante das 
situações e pensamentos que 
geram a ansiedade. Também 
pode ser necessária a associação 
de medicamentos, indicados 
pelo médico psiquiatra. Outras 
atividades também contribuem, 
como a prática exercícios 
regularmente, e a redução do 
consumo de bebidas alcoólicas, 
cafeinadas e a nicotina, pois são 
substâncias estimulantes.

(*) - É psicóloga cadastrada na 
plataforma on-line de serviços de 
saúde (http://doutor123.com.br/).

Ativo      31/12/2017      31/12/2016
Circulante 129.003.288 119.731.487
Disponível   129.003.288   119.731.487
Caixa 576 -
Bancos Conta Movimento 459 631
Aplicação Financ. de Liquidez Imediata 129.002.253 119.730.856
Não Circulante 6.134.255 5.397.049
Investimentos       4.342.711       3.524.654
Participação em Outras Empresas 538.817 690.396
Bens de Renda 5.542.379 4.400.634
( - ) Amortização Bens de Renda (1.738.485) (1.566.376)
Imobilizado       1.791.544       1.872.395
Bens Imóveis 2.144.002 2.144.002
Bens Móveis 77.577 73.077
( - ) Deprec. Acum. Imobilizado de Uso         (430.035)         (344.684)
Total 135.137.543 125.128.536

Passivo      31/12/2017      31/12/2016
Circulante 186.430 143.704
Obrigações a Pagar 186.430 143.704
Obrigações Trabalhistas 8.089 8.725
Obrigações Sociais 9.807 9.471
Provisões Trabalhistas 35.097 -
Caução Locação Alam. Santos 133.437 125.508
Não Circulante 1.006.528 576
Resultado Diferido        1.006.528                576
Doações Compromissadas 1.006.528 576
Patrimônio Social    133.944.585    124.984.256
Fundo Patrimonial 124.984.256 112.460.823
Superávit do Exercício        8.960.329      12.523.433

Total 135.137.543 125.128.536

FUNDAÇÃO BENEFICENTE ELIJASS GLIKSMANISFUNDAÇÃO BENEFICENTE ELIJASS GLIKSMANISFUNDAÇÃO BENEFICENTE ELIJASS GLIKSMANISFUNDAÇÃO BENEFICENTE ELIJASS GLIKSMANISFUNDAÇÃO BENEFICENTE ELIJASS GLIKSMANIS
CNPJ/MF: 62.263.678/0001-14
Relatório da Administração

Senhores Conselheiros, Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Superávit do Exercício, as Mutações nas Contas do Patrimônio
Social e o Fluxo de Caixa dos Recursos acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e das Notas Explicativas, relativas ao período findo em 31 de dezembro de 2017. Permanecemos à disposição para quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessários. São Paulo, 10 de abril de 2018. A Diretoria

Demonstração do Superávit do Exercício - (Em R$ 1)Balanço Patrimonial 31/12/2017 - ( Em R$ 1)
Descrição                                        .      31/12/2017      31/12/2016
Receitas Operacionais da Atividade      12.713.480      15.678.987
Receitas de Aplicações Financeiras 11.899.846 15.241.301
Receitas de Aluguéis 549.289 -
Resultado da Equivalência Patrimonial 127.928 (184.120)
Outras Receitas 136.417 621.806
( - ) Custos Operacionais da Atividade       (2.696.294)       (2.306.943)
Doações Estat. a Entidades Filantrópicas (2.696.294) (2.306.943)
Superávit Operac. Ativ. Estatutária      10.017.186      13.372.044
( - ) Despesas Operacionais       (1.056.857)         (848.611)
Despesas Administrativas (595.044) (463.155)
Despesas com Pessoal (421.334) (361.772)
Despesas Tributárias (36.562) (20.744)
Despesas Financeiras (3.917) (2.940)
Superávit Líquido Operacional        8.960.329      12.523.433
Superávit do Exercício 8.960.329 12.523.433

Demonstração das Mutações nas Contas do Patrimônio Social - (Em R$ 1)

Corr. Mon. do Superávit Superávit Patrimônio
Descrição                                       .  Patrimônio    Patrimônio   Acumulado  do Exercício         Social
Saldo em 31 de Dezembro de 2014 7 1.430.117 91.660.848 8.531.024 101.621.996
Transferência Técnica - - 8.531.024 (8.531.024) -
Superavit do Exercicio                 -                   -                  -     10.838.827   10.838.827
Saldo em 31 de Dezembro de 2015 7 1.430.117 100.191.872 10.838.827 112.460.823
Transferência Técnica - - 10.838.827 (10.838.827) -
Superavit do Exercicio                 -                   -                  -     12.523.433   12.523.433
Saldo em 31 de Dezembro de 2016 7 1.430.117 111.030.699 12.523.433 124.984.256
Transferência Técnica - - 12.523.433 (12.523.433) -
Superavit do Exercicio                 -                   -                  -      8.960.329    8.960.329
Saldo em 31 de Dezembro de 2017 7 1.430.117 123.554.132 8.960.329 133.944.585

Descrição                                        .      31/12/2017      31/12/2016
Proveniente das Operações
Superávit do Exercicio 8.960.329 12.523.433
Ajustes do Resultado Liquido
Depreciações e Amortizações 257.460 256.840
Resultado da Equivalência Patrimonial         (127.928)          184.120
Resultado Liquido Ajustado        9.089.861      12.964.393
I - Das Atividades Operacionais
(Aum.) ou Redução nos Ativos Operac. - -
Aumento ou (Redução) nos
  Passivos Operacionais 1.048.678 (19.674)
Obrigações Trabalhistas e Sociais (300) 2.337
Provisões Trabalhistas 35.097 (31.611)
Acréscimo em Resultado Diferido 1.005.952 -
Contas e Titulos a Pagar              7.929              9.600
Caixa Liquido Gerado pelas
  Atividades Operacionais      10.138.539      12.944.719
II - Das Atividades de Investimentos
Adição de Bens do Ativo (4.500) -
Acréscimo em Investimentos (1.141.745) -
Restituição Capital Investido Cia Ibitirama 225.000 -
Dividendos Recebidos            54.507            64.966
Caixa Liquido Consumido pelas
  Atividades de Investimento         (866.738)            64.966
Caixa Líquido Gerado pelas
  Atividades de Financiamentos        9.271.801      13.009.685
Aumento nas Disponibilidades
  e Valores Equivalentes 9.271.801 13.009.685
(+) Caixa e Equivalente de Caixa
  no Inicio do Exercicio    119.731.487    106.721.802
(=) Caixa e Equivalente de Caixa
  no Final do Exercicio 129.003.288 119.731.487

1) Entidade e suas Atividades: A Fundação Beneficente Elijass Glikmanis
é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e de natureza
filantrópica, que tem por finalidade a beneficência, devendo prestar e
destinar, para tal fim, seus recursos econômicos, materiais e humanitários,
podendo atuar originariamente criando e mantendo estabelecimentos e
obras sociais ou secundariamente subvencionando entidades já existen-
tes. 2) Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações
contábeis foram elaboradas de forma consistente entre os exercícios, e
em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que com-
preendem a legislação societária e os pronunciamentos, orientações e
interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CP, e
aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC. A Administração
declara que as divulgações realizadas nas demonstrações contábeis evi-
denciam todas as informações relevantes utilizadas na sua gestão. 3)
Principais Práticas Contábeis: As demonstrações contábeis são prepara-
das de acordo com as práticas contábeis previstas e adotadas no Brasil,
bem como obediência às normas estabelecidas pelas Legislações
Societárias e Fiscais. Destacam-se as seguintes diretrizes contábeis: a) O
resultado é apurado pelo Regime de Competência na apropriação das
Receitas, Custos e Despesas Operacionais. b) O Ativo e Passivo estão
demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicáveis,
os rendimentos, encargos e demais acréscimos incorridos até 31.12.2017.
c) Investimentos em coligadas ajustados pela equivalência patrimonial e
em bens de renda avaliados pelo custo de aquisição ou incorporação,
amortizados pelo método linear a partir do mês de aquisição. Neste exercí-
cio, foram contabilizadas as avaliações oficiais registradas em Cartório e
no Ministério Público, das obras de arte destinadas a renda, no valor total
de R$1.141.745,98, cujo registro está de acordo com a NBC T 10.4, que
orienta e padroniza a respeito dos aspectos contábeis específicos das
Fundações. d) Imobilizado avaliado pelo custo de aquisição ou incorpora-
ção, depreciados pelo método linear a partir do mês de aquisição. e) A
provisão de férias foi constituída tomando por base o direito adquirido por
períodos aquisitivos incorridos com os correspondentes encargos sociais.
f) O Superávit apresentado pela entidade no período está isento de cobran-
ça do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro, pelo fato
de tratar-se de entidade sem fins lucrativos. Entendimento esse reforçado
por decisão judicial final do RE no. 228.525-4 do Supremo Tribunal Federal
de 29 de maio de 2002, no qual decidiu pela imunidade tributária da Funda-
ção Beneficente Elijass Gliksmanis. g) Em atendimento à norma contábil
– NBC T-10, os Superávits Acumulados, aprovados em Assembléia, foram
transferidos para conta do Fundo Patrimonial.
4) Títulos Vinculados ao Mercado Aberto e Aplicações Financeiras
Descrição                                .                2017                2016
Safra – Poupança 133.436,85 125.508,45
Safra – FICFI RF CP 1.449,03 -
Safra – DUAL Index 9.903.323,73 -
Safra – OP ESTR – DI MAX 20.390.500,41 -
Safra Extra RF CP 6.074.306,19 5.515.467,08
Banco do Brasil – CDB DI 123.449,84 204.175,30
Banco do Brasil RF LP Corp 13.924.763,10 33.635.135,29
Safra SCM – Cap MKT RF CP - 25.079.096,57
Safra Cert Oper Estr-DI-MAX CDI 20.602.493,95 -
Safra DBC Deb Comprom - 2.677.321,32
BNP Paribas M DI FI Refer 17.595.114,04 15.995.866,49
BNP Paribas FIC Fdo Invest 40.253.415,69 22.927.503,43
BNP Paribas Diam FIC FI R Fixa - 13.570.782,55
Total 129.002.252,83 119.730.856,48

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis Levantadas em 31 de Dezembro de 2017.
5) Investimentos: 5.1) Participações em Outras Empresas

Investimento Dividendos Equivalência Investimento
Sociedade    31/12/2016    Recebidos  Patrimonial     31/12/2017
Cia Imob.
  Ibitirama 690.396,58 - - -
Restituição
  Capital  (225.000,00)                  -                  -                   -
Investimento
  Ajustado 465.396,58 54.506,90 127.927,70 538.817,38
A participação de 15% na sociedade coligada Companhia Imobiliária
Ibitirama encontra-se avaliada pelo método da Equivalência Patrimonial,
sendo efetuada sobre balanço de 31.12.2017.
5.2) Bens de Renda
Descrição                                 .      31/12/2017      31/12/2016
Obras de Arte a Venda 1.142.321,66 575,68
Edifícios e Conjuntos Comerciais 4.331.400,87 4.331.400,87
Obras de Arte       68.657,34       68.657,34
Valor Atualizado 5.542.379,87 4.400.633,89
(-) Amortização Acumulada (1.738.485,26) (1.566.376,59)
Valor Residual 3.803.894,61 2.834.257,30
Constituem-se de bens utilizados na formação de renda para custeio das
atividades da Entidade. Os edifícios e conjuntos comerciais encontram-se
locados a terceiros, promovendo renda para a Entidade. A taxa de amorti-
zação utilizada é de 4% (quatro por cento) para os edifícios e conjuntos
comerciais.
6) Imobilizado
Descrição                                 .      31/12/2017      31/12/2016
Imobilizado de Uso
Móveis e Utensílios 34.276,18 34.276,18
Equipamentos – CPD 9.701,08 5.201,10
Paulista Corporate – cj 710 1.942.404,20 1.942.404,20
Instalações cj. 710       33.600,00       33.600,00
Valor Atualizado 2.019.981,46 2.015.481,48
(-) Depreciação Acumulada (430.035,26) (344.684,24)
Imobilizado em Andamento
Construção Creche 59.788,30 59.788,30
Construção Playground 141.809,33 141.809,33
Valor Atualizado 201.597,63 201.597,63
Valor Residual 1.791.543,83 1.872.394,87
Constituem-se de bens utilizados nas atividades operacionais da En-
tidade, assim como imobilizações em andamento para incremento da
atividade. As taxas de depreciação utilizadas correspondem a 10%
(dez por cento) para móveis, utensílios, equipamentos de escritório e
instalações e 20% (vinte por cento) para equipamentos de informática
e 4% (quatro por cento) para imóveis. 7) Patrimônio Social: O
Patrimônio Social acumulado representa valores que compreendem o
Fundo Institucional de constituição da Entidade, acrescido dos valo-
res de Superávits, perfazendo o total de R$133.944.584,18 (Cento e
trinta e três milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, quinhentos
e oitenta e quatro reais, e dezoito centavos). 8) Superávit do Exercí-
cio: A Entidade apresentou o superávit de R$8.960.328,76 (Oito mi-
lhões, novecentos e sessenta mil, trezentos e vinte e oito reais, e
setenta e seis centavos), no exercício social de 2017, que será
destinado à manutenção de suas atividades e de forma a cumprir os
objetivos estatutários. 9) Doações Destinadas: Conforme disposição
estatutária e deliberação do Conselho Curador, os recursos destina-
dos às doações no exercício compreenderam:

Demonstração do Fluxo de Caixa dos Recursos - (Em R$ 1)

Descrição                                        .      31.12.2017      31.12.2016
Associação Cruz Verde 119.923,76 311.567,62
Centro Infanto Juvenil – Curumim 160.000,00 120.000,00
Ciam – Centro de Assistência ao Menor 268.000,00 126.000,00
APAE 349.600,00 103.000,00
Fundação Dorina Nowill p/Cegos 127.500,00 110.000,00
Hospital do Câncer - 280.000,00
GRAAC Grupo Apoio Adol Criança Câncer 507.000,00 348.000,00
Obras Sociais S.Mateus Apóstolo 51.151,47 -
Ama - Assoc. Amigos Autista 24.900,00 26.500,00
Orf. Madre Assunta Marchetti 36.525,32 54.431,75
Associação Casa M. Teodora - 59.586,60
Assoc Comum. B. Padre José - 49.017,57
Fundação Julita 310.023,00 170.000,00
Inst.Juv Inic Form- Daniel Comboni 112.281,63 -
Soc. Benef Casa da Esperança Kibo-no-le 25.683,40 37.052,67
Comunidade Cantinho da Paz 4 - 61.889,35
ACTC Assoc Assist.Cr.Adolesc.Cardi 270.585,00 65.000,00
Assoc. São José – Creche Menino Jesus - 33.696,83
Inst Juv Inic Form. - Daniel Comboni - 53.859,94
Assoc Pro-Hope
  – A.A. Criança com Câncer 110.400,00 70.000,00
Larzinho 152.450,00 -
Shalon – Liga Israelita do Brasil 70.270,16 62.341,24
Instituto Adhara                    -      165.000,00
Total 2.696.293,74 2.306.943,57
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

Ao Conselho Deliberativo da Fundação Beneficente Elijass Gliksmanis.
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da “Fundação Benefi-
cente Elijass Gliksmanis”, que compreendem o balanço patrimonial em
31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado do
exercício, das mutações nas contas do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das princi-
pais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as
demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
“Fundação Beneficente Elijass Gliksmanis” em 31 de dezembro de 2017,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilida-
des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidade dos auditores pela auditoria das demonstra-
ções contábeis”. Somos independentes em relação a Entidade, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissi-
onal do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Fede-
ral de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Respon-
sabilidades da administração pelas demonstrações contábeis: A admi-
nistração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis individuais de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações contábeis
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade da Entidade continuar operan-

do, divulgando quando aplicável, os assuntos relacionados com sua con-
tinuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar
a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidade dos
auditores independentes pela auditoria das demonstrações contábeis.:
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, e emitir o relatório de
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva 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 audito-
ria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional
ao longo da auditoria. Além disso: . Identificamos e avaliamos os riscos de
distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco
de não detecção de distorção relevante resultante por fraude é maior do
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações fal-
sas intencionais; . Obtemos entendimento dos controles internos relevan-
tes para a auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o obje-
tivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da

Entidade; . Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
pela administração; . Concluímos sobre a adequação do uso, pela adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação
à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inade-
quadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de audi-
toria até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional;
. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstra-
ções contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contá-
beis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada; . Obtemos evidên-
cia de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financei-
ras da entidade para expressar uma opinião sobre as demonstrações
contábeis. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho
da auditoria e, consequentemente pela opinião de auditoria. Comunicamo-
nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de
auditoria, inclusive eventuais deficiências significativas nos controles in-
ternos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 20 de março de 2018
Senne e Associados Auditores e Consultores.

CRC nº 2SP 014.619/O-8
Regina Maria Batista de Godoy

Contadora CRC nº 1SP 114.672/O-0

EDITAL DE CITAÇÃO Proc. nº 0118953-94.2012.8.26.0100 - Prazo 30 dias - Ao Dr. Marcos Duque
Gadelho Júnior Juiz de Direito 23ª Vara Cível do Foro Central Cível FAZ SABER a FABIANA
APARECIDA DELLA TORRE - CPF/MF nº 281.826.678-52 e aos que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar, que ROBERT ANTONIOS MARIA e outros, ajuizou uma ação
de despejo em desfavor de FABIANA APARECIDA DELLA TORRE e ANTÔNIO FERREIRA
PASSOS FILHO, objetivando o despejo do imóvel localizado a Rua da Juta, 381. Estando a ré, em
local incerto e não sabido, pelo presente edital fica citado para os termos da ação supra mencionada,
para, querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, sob pena de se presumirem aceitos e como verdadeiros
os fatos alegados pelos autores, no prazo de 15 dias, subseqüentes após o decurso do prazo de 30
(trinta) dias da publicação do edital. Assim, para que produza seus efeitos de direito, é expedido o
presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. São Paulo, 21.02.2018.                 (21 e 22)

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico de São Paulo, Mogi das Cruzes - SP

Edital de Convocação
Pelo presente, nos termos do art. 15 dos Estatutos Sociais, ficam convocados os
associados do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas
e de Material Elétrico de São Paulo, Mogi das Cruzes - SP em gozo de seus direitos,
a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no próximo dia 29 de
junho de 2018 - (Sexta-Feira) , às 17:30 horas em primeira convocação, e não havendo
número legal às 18:30 horas, em segunda convocação, em nossa sede social, à Rua
Galvão Bueno, 782, nesta Capital, para deliberar por escrutínio secreto a seguinte
ordem do dia: a - Leitura da ata anterior; b - Apreciação e deliberação do Balanço
Financeiro e Patrimonial, referente ao exercício de 2017, acompanhado do respectivo
parecer do Conselho Fiscal, sobre as referidas peças contábeis.

São Paulo 18 de junho de 2018.
Miguel Eduardo Torres - Presidente
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Especial

Em uma área sossegada, a cerca 
de 50 km de Brasília, vive a 
quinta geração de remanescentes 
quilombolas na comunidade 
do Mesquita, com resquícios 
centenários e costumes tradicionais

Débora Brito/Agência Brasil

Pouco conhecido pelos brasilienses e moradores do 
entorno da capital, o Quilombo do Mesquita, situado 
na Cidade Ocidental (GO), completou 272 anos no 

último 19 de maio com o desafi o de manter seu território 
e identidade.

O quilombo ganhou certa visibilidade nas últimas sema-
nas depois da publicação de uma resolução do Incra que 
aprovou a redução do território quilombola em mais de 
80% da extensão original. A resolução foi publicada em 
24 de maio no Diário Ofi cial da União, mas ainda passa 
por processo de análise. A notícia gerou muita polêmica e 
surpreendeu os quilombolas que agora se mobilizam para 
impedir a redução drástica do território.

Em meio ao desenvolvimento urbano, a comunidade rural 
resiste às pressões política e econômica sobre o território. 
O tempo ali ainda corre mais devagar. O silêncio e a beleza 
da vegetação nativa do cerrado dominam a área onde fo-
ram erguidas as habitações rústicas dos mesquitenses. A 
presença predominante é de negros. Nas estradas de terra, 
pouquíssimos carros e ônibus escolares levantam a poeira 
típica do período da seca no Centro-Oeste. E nascentes 
de água são preservadas em meio a hortas comunitárias e 
animais domésticos.

Muitos idosos, alguns centenários, ainda vivem no quilom-
bo do Mesquita. São eles que 
mantêm a relação estreita 
com a terra e transmitem 
os relatos sobre a origem e 
história da comunidade aos 
mais jovens. Segundo o tes-
temunho oral corrente, que 
está registrado nos relatórios 
da Fundação Palmares e do 
Incra, o quilombo nasceu 
quando três escravas her-
daram parte das terras do 
fazendeiro José Correia de 
Mesquita. As propriedades 
da época haviam se desen-
volvido em meio à busca pelo 
ouro, atividade econômica 
que predominou em Goiás no século XVII e entrou em 
decadência no fi nal do século XVIII. 

No entorno das propriedades surgiu a cidade de Santa 
Luzia, atual Luziânia, onde viviam em meados de 1760 cerca 
de 13 mil negros escravizados e 3,5 mil pessoas livres que 
compunham a elite do município. Libertas do regime escra-
vocrata, as mulheres benefi ciadas pela doação de Mesquita 
permaneceram no território onde formaram suas famílias e 
mantiveram as tradições do plantio e costumes da cultura 
negra. Elas também abrigaram nas terras herdadas negros 
escravizados que fugiam de outras propriedades da região.

O primeiro registro da terra ocorreu em 1746. O reco-
nhecimento como quilombo, no entanto, chegou apenas 
em 2006, quando a Fundação Cultural Palmares concluiu 
os estudos antropológicos para delimitar a região. Hoje, o 

O Quilombo do Mesquita, comunidade bicentenária situada a 50 km de Brasília.

Comunidade corre o risco de ter território reduzido em mais de 80%.

Acervo de memória da Comunidade Quilombola
de Mesquita, presente na região da

Cidade Ocidental há mais de 270 anos.
Acervo de memória da Comunidade

Quilombola de Mesquita.

Quilombola Sandra Braga, 50 anos, ao lado do poster 
dos avós com o documento de certifi cação

da terra nas mãos.
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Quilombo a 50 km de Brasília luta 
para manter território e identidade

quilombo abriga na área rural 785 famílias que tentam manter 
as tradições deixadas pelos ancestrais. Outras 435 famílias 
quilombolas do Mesquita vivem nas cidades do entorno de 
Brasília. A região se destaca pela produção artesanal da 
marmelada. O doce do marmelo, fruto típico da região, é 
uma das principais fontes de renda das famílias. Há mais 
de 100 anos, a comunidade celebra todo mês de janeiro a 
tradicional Festa do Marmelo, que atrai de cinco a seis mil 
pessoas por ano. Os moradores relatam que o ex-presidente 

Juscelino Kubitschek foi um 
dos principais compradores 
de doces do quilombo.

Na área, também se planta 
milho, feijão, cana, mandioca, 
hortaliças, entre outras cul-
turas, e são criados porcos, 
galinhas e gado. A religiosi-
dade, outra marca da comu-
nidade, também é preservada 
na rotina dos quilombolas, 
principalmente nos meses de 
agosto, quando ocorre a Folia 
de Nossa Senhora da Abadia, 
padroeira do quilombo. É na 
Igreja que leva o nome da pa-

droeira que a comunidade mantém um acervo com objetos, 
fotografi as e documentos históricos.

Um dos pontos mais ricos do território é o da chamada 
Fazenda Água Quente, que corre o risco de sair do quilombo 
se o Incra efetivar a decisão de reduzir o território. “Aqui 
é uma santa paz, um lugar muito maravilhoso. Se vir esses 
condomínios pra cá, acabou o sossego. E outra, as áreas 
de reserva e nascentes de água vão acabar tudo,” alerta 
Erismar Braga Ramos, bisneto de escravos que vive com a 
família na primeira sede da fazenda.

Além da luta pela terra, a comunidade enfrenta o desafi o 
de ser respeitada como quilombola pelos próprios vizinhos. 
As cidades do entorno ignoram a identidade dos quilombolas, 
mesmo com a presença deles há mais de duzentos anos na 
região. Os quilombolas reclamam que a comunidade é vista 

como um “povoado” e não há 
nenhuma sinalização com a 
referência quilombola nas vias 
de acesso ao território. 

“Nas escolas daqui, as pro-
fessoras não podem falar de 
quilombo, não podem traba-
lhar a identidade, não tratam 
do tema como deveria. O 
quilombo é invisível”, conta 
Sandra Braga, uma das prin-
cipais lideranças do Mesquita 
e da Coordenação Nacional de 
Comunidades Rurais Quilom-
bolas (Conaq),

No território tem uma es-
cola de ensino fundamental 
e uma unidade de saúde, 
mas os quilombolas querem 
melhorar o acesso a políti-

cas públicas na região para diminuir a dependência de 
Brasília. Assim como no início da história do quilombo, 
hoje são as mulheres que lideram as principais ações 
em busca de melhorias para a comunidade. “Minha 
mãe conta que mesmo criança eu ficava sempre com 
os mais velhos. Fui crescendo e sabendo a importância 
da terra. O que me ajudou muito foram os contos, os 
relatos deles”, relembra Sandra, formada em turismo 
e sociologia.

Na última semana, o Mesquita sediou pela primeira 
vez a Plenária Nacional da Conaq, que contou com a 
presença de mais de 90 lideranças quilombolas de 24 
estados que relataram diferentes desafi os enfrentados 
pelas comunidades de todo o país. “Você não está redu-
zindo a terra, você está reduzindo sua história. E o que 
me entristece é a maneira como eles abordam as pessoas 
da comunidade como se não fosse direito do quilombola 
lutar pelo seu território, como se fosse buscar o que não 
é dele”, relata Antônio Crioulo, líder da Comunidade das 
Crioulas, em Pernambuco.

Já Bernardete Pacífico, líder do quilombo da Pitanga 
dos Palmares, em Simões Filho (BA), teme que o caso 
do Mesquita possa aumentar a violência na região. Ela 
perdeu seu filho de 31 anos no ano passado. O rapaz 
foi assassinado em meio a disputa contra grileiros de 
terra. “Eu estou preocupada com o Mesquita, porque 
a mesma ameaça que eles estão recebendo foi a que 
meu filho recebeu e que eu estou recebendo”, relatou 
Bernardete.
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Tecnologia é o melhor
caminho para aumentar -

o FIB (Felicidade Interna Bruta)

Cada vez mais 

as pessoas estão 

preocupadas com 

segurança, aumento 

do custo de vida, 

instabilidade política, 

incerteza com seu futuro 

e principalmente dos 

seus fi lhos

Muitos vêm buscando, 
principalmente na in-
ternet e nas redes 

sociais, soluções para uma 
melhor qualidade de vida e 
alternativas inteligentes e 
econômicas de bem-estar, 
que reduzam custos e sejam 
sustentáveis. 

As despesas diretamente li-
gadas à moradia, para qualquer 
classe social no Brasil sempre 
representaram uma boa fatia 
no orçamento doméstico. Nos 
últimos anos esta situação 
tem provocado o crescimento 
de condomínios horizontais 
e verticais, fechados e com 
ofertas de equipamentos e 
serviços cada vez mais com-
pletos, apontando para o iso-
lamento das pessoas em “ilhas 
de bem-estar”. Isto acontece 
em países como o Brasil, onde 
as cidades, via de regra, não 
oferecem atrativos e opções 
viáveis de bem-estar, convivên-
cia saudável e principalmente 
de segurança pública.

Preocupados com esta situa-
ção, os arquitetos e urbanistas 
têm procurado projetar mo-
radias e cidades inteligentes, 
saudáveis e sustentáveis, as 
Smart Cities, onde as pessoas 
possam viver com qualidade 
e tranquilidade. As ideias e os 
projetos para estas moradias/
cidades são baseados nos 17 
objetivos da ONU para o De-
senvolvimento Sustentável, 
mas continuam sem sair do 
papel e dos debates, com raras 
iniciativas concretas e viáveis, 
como é o caso do primeiro 
Smart Campus do Brasil, si-
tuado em Sorocaba, a 100 km 
da capital paulista.

Como então superar esta 
morosidade? Afi rmamos com 
segurança: Pensando global-
mente e agindo localmente. 
A iniciativa deve começar já, 
individualmente, com cada ci-
dadão dando sua contribuição.

Nesta linha, soluções apa-
rentemente simples, adotadas 
em condomínios, muitas por 
iniciativa de um dos seus 
moradores, têm apresentado 
resultados relevantes, como a 
redução da taxa de condomínio 
e das contas de luz e água, 

melhorando a segurança dos 
moradores e principalmente 
tornando-os mais felizes. Uma 
boa pratica é instalar coletores 
fotovoltaicos, que produzem 
eletricidade a partir do sol, 
“energia limpa” que pode ser 
utilizada nos elevadores, nas 
bombas e na iluminação inter-
na e externa. Além da redução 
direta de mais de 50% do 
valor destas contas, é possível 
repassar às concessionárias o 
excedente da energia gerada, 
constituindo um saldo a ser 
utilizado em contas futuras.

A automação residencial 
é uma solução que tem se 
mostrado bastante efi ciente 
e viável, garantindo redução 
de pessoal e das contas de 
eletricidade. A adoção de 
“portarias digitais” garante 
reduções da ordem de 50% nos 
custos com pessoal. O sistema 
inclui instalação de câmeras, 
computador, nobreak para o 
caso de falta de eletricidade, 
vídeo fone, automatização para 
abertura de portas e portões, 
além de cerca elétrica, ou seja, 
tecnologia. A amortização da 
implantação do sistema ocor-
re em média entre um ano e 
meio a dois anos. Empresas 
especializadas em segurança e 
gestão de condomínios podem 
efetuar estudos técnicos para 
a tomada desta decisão pelo 
condomínio, pois nem todos 
os casos são iguais. 

Controle automatizado das 
redes de iluminação das áreas 
comuns internas e externas 
também são um exemplo de 
“sustentabilidade na pratica”. 
As luminárias internas acen-
dem e apagam acionadas por 
sensores de presença. Esqueça 
a máxima “quem sair por últi-
mo apague a luz”. Hoje, a tec-
nologia se encarrega disso por 
você, assim como os sensores 
fotossensíveis que acendem e 
apagam as luminárias externas 
do condomínio.

Mas, muito além das vanta-
gens econômicas e práticas, 
o principal são os avanços 
no bem-estar e na felicidade 
dos moradores. É bom fi car 
antenado nestas mudanças, 
pois já estão hoje em discussão 
e aplicação novas medidas 
internacionais de desenvol-
vimento que adotariam o FIB 
“Felicidade Interna Bruta”, 
em substituição ao PIB (dado 
puramente econômico), como 
indicador principal de qualida-
de de vida e desenvolvimento 
dos países.

(*) É Arquiteto e Urbanista, 
especialista em Sustentabilidade e 

coordenador do Curso de Arquitetura 
e Urbanismo da FACENS.

Helio Dias (*)

News@TI
Gerenciamento de Projetos é tema de curso 
do Grupo IMAM

@Uma das mais entusiasmantes oportunidades para sua carreira 
profi ssional é o Gerenciamento de Projetos e por isso o Grupo 

IMAM está realizando um curso para você entender desse assunto. O 
intuito é apresentar uma moderna metodologia de gestão de projetos 
apoiada em conceitos atuais e ferramentas práticas que permitam argu-
mentar sua viabilidade, planejar e documentar sua execução e manter 
um acompanhamento efetivo do desenvolvimento das atividades de um 
ou de vários projetos. Isso tudo para assegurar que os objetivos sejam 
atingidos, que os recursos possam ser adequadamente dimensionados e 
sincronizados, e que os prazos consigam ser cumpridos, independente-
mente da natureza e porte do empreendimento. O curso será realizado 
do dia 26 a 28 de junho na sede do Grupo IMAM (www.imam.com.br).

007 do cibercrime’ é uma das atrações do 
Cyber Security Summit Brasil 2018

@O professor britânico John Walker, Purveyor Dark Intelligence, 
é um dos convidados mais esperados para o Cyber Security 

Summit Brasil 2018, que acontecerá no Sheraton WTC São Paulo, 
entre os dias 27 e 28 de julho. Com seu extenso currículo em segu-
rança cibernética, pode-se dizer que ele é uma espécie de ‘007 do 
cibercrime’: especialista em Oriente Médio, especialista em Crimes 
Cibernéticos, único com 22 anos no serviço de Operações de Inte-
ligência / Investigações e Contra-Inteligência da Royal Air Force, 
atuou como GCHQ, CESG, nas Agências dos EUA e do Reino Unido, 
foi ITSO e Segurança de Sistemas Gestor dos Sistemas Credenciados 
pela CIA, professor visitante da Escola de Ciência e Tecnologia da 
Nottingham Trent University, entre muitos outros. Inscrições: http://
www.cybersecuritysummit.com.br/registro.php

Thinkseg adquire Bidu Corretora

@A Thinkseg assume posição de maior insurtech do Brasil ao adquirir 
a Bidu Corretora nesta terça-feira. A start-up fundada em 2016 por 

André Gregori, ex-sócio do BTG Pactual, incorpora 100% da veterana Bidu, 
uma das primeiras corretoras de seguro online do País e, hoje, líder isolada 
na geração de tráfego orgânico e na consequente aquisição de clientes para 
diversos tipos de seguros. Como parte da transação, Rodolpho Gurgel, até 
então CEO da Bidu, e outros 3 gestores da companhia, tornam-se sócios 
da Thinkseg, trazendo conhecimento em tecnologia e marketing online 
para acelerar a expansão da insurtech (http://www.thinkseg.com/).

O mercado fi nanceiro brasi-
leiro ainda é considerado um 
dos mais tradicionais em rela-
ção aos produtos disponíveis: 
Poupança, Tesouro Direto, 
ações na Bolsa de Valores, 
títulos de crédito como LCIs 
e LCAs e empréstimos como 
os CDBs, fundos de renda fi xa, 
previdência privada, entre 
outros, são apenas alguns 
exemplos.

E mesmo com tantas escolhas, o Banco Central registra que 
atualmente o Brasil possui mais de 21.700 agências bancárias 
em seus 5.588 munícipios, e por baixa movimentação ou falta 
de segurança, se movimentam para fechar agências e baixar 
custos. Em 2017, o IBGE registrou que 60 milhões de brasi-
leiros maiores de idade eram desbancarizados e essa parcela 
chamou a atenção das fi ntechs, por oferecerem novos serviços 
sem vínculos com outras instituições fi nanceiras.

Nesse cenário onde o modelo bancário está em constante 
retração, com diminuição de número de agências, redução 
de funcionários, entre outros pontos, as fi ntechs de crédito 
tonaram-se uma solução disruptiva em um sistema bancário 
que há muito tempo não inova suas práticas.

Com a chegada ao mercado brasileiro, essas fi ntechs pos-
sibilitaram que os pedidos e concessões de empréstimo se 
tornassem mais simples e descomplicadas, sem grande parte 
das burocracias exigidas no sistema bancário tradicional. No 
sistema de empréstimo peer to peer, por exemplo, permite que 
o investidor defi na o valor que será emprestado, em quantas 
parcelas poderão ser pagas, dia ideal do pagamento e qual o 
valor da taxa de juros que será aplicado ao empréstimo.

Enquanto a poupança oferece rendimento de 4,9% a.a, a Selic 
de 7% a.a, o CDB de 9,34% a.a, em um prazo de 12 meses, o 

rendimento concedido em um 
empréstimo em uma fi ntech 
pode alcançar até 115%, 20 
vezes mais que a poupança, 
de acordo com levantamento 
da Mutual

Além disso, essas empresas 
apostam na transparência e 
em um contato mais direto 
entre os tomadores e os 
investidores. Isso corrobora 
para que o investidor tenha 

mais controle e informações sobre os seus recursos, sem fi car 
preso a linguagem bancária ou as instruções de seu gerente.

Além de atrair novos clientes, as fi ntechs de crédito vêm há 
mais de 10 anos provando como movimentar a economia de modo 
saudável. A exemplo do que já acontece nos Estados Unidos, por 
exemplo, onde esse modelo de negócio tem contribuído para a 
movimentação do mercado fi nanceiro. Por outro lado, a China 
também desponta como líder mundial nesse cenário, país onde 
grande parcela de seus habitantes não tem acesso aos bancos.

A segurança aumenta cada vez mais quando o assunto são 
transações por meio das fi ntechs. Com ferramentas que analisam 
os riscos para cada tipo de operação apoiadas em diversos tipos 
de informação, principalmente do SCR - Sistema de Informações 
de Crédito do Banco Central, onde são avaliadas centenas de 
critérios em um processo rigoroso que resulta em uma nota de 
crédito para cada solicitação, a população ganha mais um aliado 
na hora de pedir empréstimo.

Esse é apenas o início de uma nova prática, que irá se po-
pularizar à medida que as fi ntechs fi zerem parte da carteira 
de investimentos e se tornarem mais competitivas em seus 
mercados de atuação.

(Fonte: Leonardo Rebitte é CEO e sócio fundador da Mutual,
plataforma de empréstimo entre pessoas).

O que as fi ntechs de créditos têm a 
oferecer para o investidor brasileiro?

Jeferson Propheta (*)
 

Os ataques Wannacry e Petya, os casos de vazamentos de 
dados e as novas regulamentações nacionais e internacio-
nais acenderam um alerta e mostraram que a segurança 

da informação precisa de mais atenção dentro dos ambientes 
corporativos. Apesar de todo o avanço tecnológico, a guerra 
contra o cibercrime não dá nenhuma trégua. As ameaças con-
tinuam aumentando consideravelmente e se tornando cada vez 
mais sofi sticadas.  

 
O momento atual do mercado nos mostra que um dos princi-

pais alvos dos cibercriminosos é a nuvem. Há poucos anos o uso 
da nuvem não era sequer considerado em alguns setores, mas 
hoje a adoção da nuvem está sendo forçada pela evolução das 
tecnologias. Muitos softwares e aplicações que eram on-premise 
agora só funcionam na nuvem e os usuários nem tem mais a opção 
de usar a ferramenta de outra forma. Com os dados valiosos das 
empresas trafegando na nuvem, é lá onde os criminosos vão agir 
também, ampliando consideravelmente os vetores de ataques. 

 
Ainda não existe uma bala de prata capaz de deter o avanço 

das ameaças. Ao longo dos anos vimos diversas tecnologia serem 
criadas e aplicadas na detecção de ameaças como antivírus, fi ltros, 
sandbox, machine learning e tantas outras. E também vimos os 
atacantes criarem ataques focados especialmente em invadir 
todas essas contramedidas. 

 
A verdade é que nunca vai existir uma ferramenta ou uma 

tecnologia que proteja todos os dados, em todos os lugares, seja 
na nuvem ou na estrutura local. E mesmo se essa ferramenta 
milagrosa fosse inventada, duraria muito pouco tempo, pois 

Combate ao cibercrime 
pede soluções integradas

e foco na proteção do dado
As empresas brasileiras, no geral, estão mais conscientes dos riscos causados pelas ameaças cibernéticas e 
estão buscando por mais informação e tecnologia para protegerem seus dados

os atacantes não mediriam esforços para desenvolver ataques 
direcionados para transpassar tal tecnologia.  

 
Centenas de novas ameaças são criadas a cada minuto e não 

existe uma ferramenta, principalmente baseada em assinatura, 
que consiga reconhecer e bloquear esse volume de novas ameaças. 
Sabendo disso, o próximo passo é defi nir o que deve ser feito 
depois que um incidente acontecer para evitar que os dados da 
empresa sejam comprometidos. No cenário atual, a resposta a 
incidentes e a correção são mais importantes do que a detecção. 

 
Até agora, a integração entre soluções é a estratégia mais efi -

ciente para mitigar os riscos. O foco da proteção tem que estar 
no dado e não mais no dispositivo. As ferramentas realmente 
precisam ser colaborativas, inteligentes e integradas, capazes de 
trocar informações, avaliar o comportamento de coisas e pessoas 
para então barrar o maior número de ameaças, independente-
mente de onde elas estejam.

 
As equipes de segurança não podem focar apenas em apagar 

o incêndio, é preciso ir além, agir para que aquele incidente não 
volte a acontecer, focar em melhorar a postura de segurança 
como um todo. Um pequeno avanço na postura de segurança 
corporativa já pode resultar em um enorme ganho e signifi car 
milhares de dólares economizados no caso de um incidente grave. 

 
(*) É diretor-geral da McAfee no Brasil.

O rápido avanço tecnológico dos últimos 
anos está transformando, entre tantas 
coisas, o perfi l profi ssional exigido pelo 
mercado de trabalho. E como principal 
player nos setores de tecnologia e turismo 
do país, a MaxMilhas, empresa que vende 
passagens aéreas com descontos de até 
80%, investe em novos cargos e compe-
tências, a fi m de fortalecer seu potencial 
de inovação e aumentar ainda mais sua 
competitividade no mercado.

"Buscamos pessoas no mercado e ca-
pacitamos profissionais internos para 
exercerem posições que reúnam não só 
competências técnicas, mas também com-
portamentais. Além do conhecimento para 
a função, é preciso ter resiliência, facilidade 
de comunicação, bom relacionamento 
interpessoal e capacidade de adaptação 
e aprendizagem. Este novo mundo do 
trabalho exige, mais que nunca, um olhar 
voltado para a empresa como um todo, para 

termos alinhamento absoluto com nosso 
propósito", descreve o CEO e cofundador 
da MaxMilhas, Max Oliveira.

Entre as posições do futuro que a startup 
já investe está o de Analista de Qualidade, 
que tradicionalmente faz testes e aprova 
processos antes do início de algum projeto. 
Na MaxMilhas, esse profi ssional precisa ir 
além disso e analisar o negócio de maneira 
ampla, zelando pela cultura corporativa. 
Outras novidades são o Cientista de Da-
dos, que faz previsões com base em Big 
Data, ajudando na tomada de decisões, 
e o especialista em Growth Hack, que 
une tecnologia e marketing na busca por 
oportunidades que acelerem o crescimento 
da empresa. Além disso, outra profi ssão 
em franco destaque e que também está 
presente na MaxMilhas é o arquiteto de 
squad, que tem uma junção de compe-
tências. Além de ser a pessoa responsável 
porcódigos, também é um scrum master e 

um líder de pessoas.
De acordo com a head da área de Gente 

e Gestão da MaxMilhas, Luiza Rubio, a 
primeira dica para ter profi ssionais tão 
específi cos no time é olhar para dentro 
de casa: "Tem muita gente boa na própria 
empresa que quer aprender coisas novas 
e que topa novos desafi os. Por que não 
desenvolver essas pessoas do time? É o 
que temos feito. Num segundo momento, 
olhamos para o mercado e identifi camos 
quem tem as competências que precisamos 
para evoluir nosso negócio".

Para julho de 2018, a MaxMilhas abrirá 
cerca de 50 posições de trabalho para os 
escritórios de São Paulo e Belo Horizonte. 
Com essas iniciativas, a MaxMilhas con-
solida sua posição como uma das forças 
inovadoras que colocaram Belo Horizonte, 
onde está sediada, entre os principais polos 
de tecnologia do país http://maxmilhas.
gupy.io/

MaxMilhas investe em profi ssionais do futuro
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Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 21 de Junho de 2018. Dia de São Luiz Gonzaga, São Demétrio, 
São Albano e Dia do Anjo Nelcael, cuja virtude é a liderança. Dia do 

Intelectual, Dia da Mídia, Dia dos Profi ssionais de Marketing, 

Dia Universal Olímpico, Dia do Mel e Dia Mundial dos ex-Com-

batentes. Hoje aniversaria o político Eduardo Matarazzo Suplicy que 
faz 77 anos e a atriz Nicole Kidman que faz 51 anos e o Príncipe William 
de Gales, herdeiro da Coroa Britânica, nascido em 1982.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste primeiro dia e grau é uma pessoa direta, 
de bom coração e generosa. Costuma gostar do que há de melhor e 
gosta de impressionar os outros. Tem interesses por muitos assuntos. 
Deseja liberdade e independência, mas anseia também em ter uma 
vida doméstica.  Possui um razoável domínio sobre suas emoções e 
sentimentos, fazendo uso deles com equilíbrio, harmonia e sabedoria. 
Geralmente têm facilidade para as ciências exatas ou para o raciocínio 
analítico. Embora romântico e em busca de um grande amor, gosta de 
viver só e têm hábitos muito próprios. No lado negativo pode ter uma 
rotina previsível.

Dicionário dos sonhos
PÉS - Cortados, aborrecimento. Doendo, difi culdades. 
Descalços, dificuldades financeiras. Limpos, novos 
amores. Sujos, doença. Grandes, vida longa. Pequenos, 
preocupação passageira. Ser mordido no pé por cobra ou 
outro animal, viagem. Lava-los, irá superar difi culdades. 
Cortar os dois, infi delidade. Ter diversos, sorte no jogo 
durante a fase da Lua em que sonhou. Números da sorte: 
07, 13, 27, 40, 72 e 99.

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

Esta quinta é o nono dia da lunação. Sol ingressa no signo de Câncer as 07h08 marcando o início do Inverno. É 
tempo de renovação, novas energias surgem para a nossa evolução e concretização da realidade que desejamos. 
Vênus em aspecto negativo com Marte pede ajustes nos relacionamentos, mas será possível fazer uma boa negociação 
para aumentar a paixão e os romances. O encontro de Vênus e Marte sempre é apaixonante.  A Lua em mau aspecto 
com Mercúrio e Plutão pode trazer desconfortos e atritos. Às 22h32, a Lua vai fi car fora de curso até ingressar em 
Escorpião na próxima sexta.
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Com o Sol na casa quatro irá me-
lhorar o contato com familiares. O 
afeto, a alegria e o carinho fazem 
com que o ambiente doméstico 
fi que mais próximo. Na parte da 
tarde estão favorecidos os contatos 
e todas as formas de comunicação. 
77/277 – Vermelho.

O Sol na casa das mudanças faz as 
coisas se transformarem e os proble-
mas desaparecerem totalmente. Este 
é um dia em que a habilidade para 
dramatizar emoções aparece de for-
ma benéfi ca. No início da noite pode 
aumentar a impaciência, irritabilida-
de e agressividade. 68/768 – Azul.

O começo do dia tende a ser irrita-
diço e com propensão a discussões. 
Tudo o que exija prudência e certo 
idealismo trará metas mais elevadas 
na vida até o fi nal do mês. Pode 
ser mais difícil encontrar neste 
momento o que seja do agrado. 
55/455 – Verde.

Vênus em aspecto negativo com 
Marte pede ajustes nos relaciona-
mentos, mas será possível fazer uma 
boa negociação para aumentar a 
paixão e os romances. A energia está 
fervilhando e vai querer novidades e 
mudanças no seu dia-a-dia. A noite 
poderá aumentar a insatisfação. 
49/849 – Branco. 

É uma boa ocasião para fazer progra-
mas diferentes dos habituais, formar 
novas amizades e contatos. No entan-
to há uma tendência a fazer muitas 
coisas ao mesmo tempo prejudica a 
conclusão das tarefas. Os desafi os da 
rotina devem ser levados encarados 
com seriedade. 66/466 – Amarelo.

É tempo de renovação, novas ener-
gias surgem para a nossa evolução 
e concretização da realidade que 
desejamos. Relações melhoram se 
evitar a irritabilidade e as tensões 
que só aliviam no fi nal da semana. 
No início da tarde, estão favoráveis 
todas as formas de comunicação. 
83/583 – Verde.

Novas ideias darão um novo ritmo 
à sua vida e aos acontecimentos do 
dia a dia a partir do próximo mês de 
julho. Pense antes de agir para não 
se arrepender depois. Os assuntos 
ligados a fi nanças levam a fi xação de 
metas mais elevadas, como ganhar 
mais dinheiro. 41/541 – Cinza.

A ocasião é boa para fazer programas 
diferentes dos habituais, formar no-
vas amizades e contatos. No entanto 
há uma tendência a fazer muitas 
coisas ao mesmo tempo prejudica 
a fi nalização das tarefas. Irá crescer 
a necessidade de brilhar e de ser 
reconhecido. 91/491 – Branco.

As relações sociais passam por uma 
revisão, o melhor seria afastar quem 
não é bom. Use de prudência e hones-
tidade em assuntos ligados a fi nanças 
fi xando metas mais elevadas. É preci-
so concentração e improvisação para 
evitar um prejuízo mais tarde por 
falta de cuidado. 81/681 – Marrom.

O dia começa muito favorável à 
relação com as outras pessoas, aju-
dando a superar desentendimentos. 
A situação na carreira profi ssional 
se defi ne e uma nova etapa começa 
no trabalho. Pode ser bom dia para 
dramatizar emoções aparece de 
forma benéfi ca. 50/450 – Azul.

Os planos devem ser seguidos, sem 
alterações de última hora, até que 
as conquistas se solidifi quem. Não 
esperte que as coisas aconteçam, vá 
atrás. Depois do meio dia um período 
de maior cordialidade e bastante 
animado nas relações pessoais e 
para compras. 14/114 – Claras.

Vênus em aspecto negativo com 
Marte pede ajustes nos relaciona-
mentos, mas será possível fazer 
uma boa negociação para aumentar 
a paixão. A Lua em mau aspecto 
com Mercúrio e Plutão pode trazer 
desconfortos e atritos.  É tempo de 
alargar os horizontes no fi nal do dia. 
12/112 – Azul. 

Simpatias que funcionam
Não faltar dinheiro em casa: Vai precisar de uma moeda e 
a chaleira. Primeiro, esterilize uma moeda de qualquer valor 
numa chaleira utilizada na cozinha de sua casa. Mantenha 
a moeda sempre lá dentro e toda vez que a água ferver, 
um ruído característico será ouvido, chamando dinheiro 
para sua casa. 
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
Uma época de transição

Mudança, uma época de transições. O ciclo de vida, morte, 
e renascimento é evidente na vida e quando estas mudanças 
ocorrem e se revelam em seu mundo exterior, eles são também 
estágios da manifestação física. Nada permanece igual ou por 
muito tempo, assim aproveite o que é, como é, e permita que 
as coisas se transformem de uma forma para outra, permita 
que a mudança aconteça, aprendendo a avançar com o fl uxo e 
aproveite os impasses que eles chegarem. Lembre-se sempre de 
que você tem a liberdade de explorar suas ideias, não importa o 
quanto elas pareçam estranhas. Esteja aberto a novas pessoas 
e momentos inspiradores para ajudá-lo ao longo do caminho e 
confi e que você tem as ferramentas, os talentos e os recursos 
para ajudá-lo a chegar onde você quer ir e saiba que confi an-
ça, um pouco de disciplina e trabalhar em seu plano ajudará 
as coisas a se revelarem exatamente como você e o Espírito 
planejaram. Pensamento para o dia de hoje: Mantenha o seu 
programa e confi e que as coisas estão se revelando exatamente 
como deveriam e continue a ser aberto e a permitir as ideias e 
momentos inspiradores que o guiam. E assim é. Você é muito 
amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias. Tradução: Regina 
Drumond – reginamadrumond@yahoo.com.br

Os atores Gero Camilo e Victor Mendes estão em cena em “Andy”.

 “Andy”
Gero Camilo e Victor Mendes acreditam que a comédia é 

fundamental na formação dos artistas criadores. Ela está em 
todos os trabalhos que realizam, como nas peças Aldeotas, 
Caminham Nus Empoeirados e mesmo em Razão Social, que 
tem uma narrativa mais política, a dupla Gero e Victor encontra 
alívios cômicos. No novo trabalho, Andy , que estreia dia 23 de 
junhoos atores vão fundo na comédia e concebem um espetáculo 
que pretendem leve, lúdico e agradável aos olhos dos especta-
dores. A peça é uma homenagem a Andy Kaufman, que amos 
consideram grande artista, tanto na sua biografi a, quanto na 
sua forma de performar. A peça dialoga com os pensamentos 
transgressores do artista tido como morto em 1984 nos EUA. 
Mas há controvérsias e Andy ainda pode estar vivo.

 
Serviço:  Sesc Santana.Av. Luiz Dumont Villares, 579, Jd. São Paulo. Sextas e sábados 

às 21h, e domingos às 18h. Ingressos:  R$ 30 e R$ 15 (meia). Até 29/7.

Guilherme Piva e Clara Gueiros.

Comédia
 Na comédia romântica “A Invenção do Amor”, 

o público acompanha a relação amorosa de um 
Homo Sapiens com uma Mulher de Neandertal. 
Ele, dotado de um cérebro privilegiado, vive às 
voltas com mil e uma invenções e, numa crise 
de ciúmes, resolve inventar o amor. Sua nova 
invenção faz com que o casal pré-histórico se 
antecipe no tempo, vivendo situações que ma-
rido e mulher só enfrentariam anos, décadas 
ou milênios mais tarde. Com Clara Gueiros e 
Guilherme Piva.

Serviço: Teatro Folha (Shopping Pátio Higienópolis), Av. Higienó-
polis, 618, tel. 3823-2323. Sábados às 23h59 e aos domingos às 18h 
e 20h, exceto dias (23 e 30/06). Ingressos: R$ 50 e R$ 70. Até 01/07.

 “Guarda o Círio de Nazaré”.

A exposição “Guarda o Círio de Nazaré”, da fotógrafa 
brasileira Soraya Montanheiro apresenta 45 fotografi as 
realizadas a partir de 2013, as quais retratam fi éis en-
volvidos na liturgia que aproxima a Imagem Original da 
Nossa Senhora de Nazaré, única de origem amazônica 
e venerada na basílica do Santuário, em Belém (PA), à 
Imagem Peregrina, confeccionada no fi nal dos anos 1960 
pelo escultor italiano Giacomo Vincenzo Mussner. Na 
ocasião da abertura da exposição, também será lançado 
livro de título homônimo, contendo o trabalho completo 
desenvolvido pela fotógrafa. 

 
Serviço: Museu de Arte Sacra de São Paulo, Av. Tiradentes, 676, Luz, tel. 3326-

5393. Terça a domingo das 9 às 17h.  Ingresso: R$ 6, entrada franca  aos sábados.
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Marcelo Quintanilha – CAJU – Homenagem aos 60 anos de Cazuza.

No repertório de CAJU 
que ganhou versão à 
capela num côro Gos-

pel; “Codinome Beija-Flor”, 
numa versão valsada; “Exa-
gerado”; “Azul e Amarelo”; 
e “Brasil”, com participação 
de sua fi lha Nina Quintanilha 
dando voz da nova geração a 
um retrato tão atual quanto 
há 30 anos atrás, reiterando a 
atemporalidade de sua obra. 
Fechando o álbum, a canção 
“Caju”, de Marcelo Quintani-
lha, que reverencia Cazuza 
com versos “quase tão livres 
quando a alma desse tão po-

Homenagem
No último 4 de abril o ícone Cazuza completaria 60 anos, uma data a ser lembrada e comemorada 
como o nascimento de um dos grandes poetas do rock nacional e da música popular brasileira

D
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o eta”, contra o tédio, contra os 

chatos, e contra as convenções. 
Caju, o apelido de Cazuza, que 
se chamava Agenor de Miranda 
Araújo Neto, foi o título esco-
lhido para o álbum concebido 
para mostrar sua obra através 
de uma sonoridade elegante e 
delicada, que destaca o grande 
poeta, se distanciando das ver-
sões originais para chegar aos 
ouvidos das pessoas de modo 
mais íntimo, como “segredos 
de liquidifi cador”.

Serviço: Paris 6 Burlesque Music Hall 
& Night Bistro, R. Augusta, 2809, Jardins. 
Quinta (28) às 21h. Ingresso: R$ 70.

Arte sacra
Divulgação
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Samba canção
Rosa Passos, acompanhada 

dos músicos Paulo Paulelli 
(baixo acústico), Celso de 
Almeida (bateria) e Fabio 
Torres (piano) apresentam o 
show intitulado ‘Brasileira’. A 
intérprete passeia pelos sam-
bas-canção e boleros de diver-
sos compositores, incluindo 
canções de sua própria autoria.

Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Amador 
Bueno, 505. Sexta (22) às 21h. Ingressos: 
R$ 40 e R$ 20 (meia).
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A EDP, empresa que atua em 
todos os segmentos do setor 
elétrico no País, e o Banco do 
Brasil assinaram ontem (20) o 
maior contrato de comercia-
lização de energia do País na 
modalidade varejista. Serão 
R$ 86 milhões negociados no 
Mercado Livre entre 2019 e 
2023, o que corresponde a um 
fornecimento mensal de 10 me-
gawatts-médios (MWmédios). 

A parceria vai atender 24 
unidades consumidoras da 
instituição, entre elas dois edi-
fícios estratégicos em Brasília, 
centros de processamento e os 
maiores prédios corporativos 
do grupo em todas as regiões 
do país. Com a migração para o 
Ambiente de Contratação Livre 
(ACL), o BB poupará cerca de 
R$ 50 milhões em um período 
de cinco anos, o equivalente 
a mais de 30% de economia 
na conta de energia dessas 
unidades.

Dentre as vantagens ofereci-
das pelo modelo de comerciali-
zação varejista, estão a redução 
da burocracia e dos gastos 
necessários para o acesso ao 
Mercado Livre, fl exibilidade em 
caso de variação de consumo, 
livre negociação de preços e 
condições, não aplicação de 

custo adicional com bandeiras 
tarifárias, além de previsibili-
dade na conta de luz.

A energia adquirida será do 
tipo incentivada, originária de 
pequenos geradores de fontes 
renováveis, como eólica, solar 
e PCHs. De acordo com o pre-
sidente da EDP, Miguel Setas, 
“este contrato marca uma nova 
fase do setor elétrico nacional, 
com a consolidação da comer-
cialização varejista, unindo 
uma das maiores instituições 
bancárias e uma das empresas 
líderes no setor elétrico em um 
projeto sustentável que, além 
de reduzir custos, reforça a 
efi ciência operacional do nosso 
Cliente”.

Para Paulo Caffarelli, pre-
sidente do BB, a entrada no 
Mercado Livre de Energia é 
um marco na história do banco, 
pois, ao mesmo tempo em que  
faz a gestão criteriosa de suas 
despesas administrativas, opta 
por consumir energia de fontes 
renováveis. “Com esse acordo, 
alinhamos dois atributos funda-
mentais para a nossa empresa: 
a busca constante pela melhoria 
operacional e a adoção de práti-
cas cada vez mais sustentáveis 
na realização e apoio aos nossos 
negócios”.

EDP e BB assinam contrato 
para Comercialização

de Energia

BALANÇO PATRIMONIAL  ENCERRADO EM 31  DE DEZEMBRO  (Valores em Milhares de Reais)
ATIVO      2.017      2.016
ATIVO CIRCULANTE         358           12
Disponibilidades             -           10
Caixa e bancos - 10

Títulos e Valores Mobiliários          10             -
Títulos de renda fixa  10 -

Outros Créditos         348            2
Rendas a receber  309 -
Diversos  39 2

ATIVO NÃO CIRCULANTE      5.919      2.279
Investimentos      5.919      2.279
Participação Coligadas/Controladas: No País      5.919      2.279

TOTAL DO ATIVO      6.277      2.291

PASSIVO      2.017      2.016
PASSIVO CIRCULANTE         822         631
Outras Obrigações         822         631

Impostos e contribuições sobre lucros  54 -
Demais impostos e contribuições a recolher  34 -
Valores a pagar a sócios cotistas  734   631

PATRIMÔNIO LÍQUIDO       5.455       1.660
Capital:       5.306       1.515

De Domiciliados no país  5.306   1.515
Ajustes de avaliação patrimonial  106 -
Reservas de Lucros           43          145

TOTAL DO PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO       6.277       2.291

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO    31/12/17    31/12/16
Deduções da Receita Bruta           (34)              9

Tributos sobre serviços  (34)  9
Despesas com PIS e COFINS  (34)  9

Resultado Bruto           (34)              9
Despesas/Receitas Operacionais  (377) (52)

Despesas Gerais e Administrativas  (121)         (15)
Outras despesas administrativas - (3)
Despesas tributarias (3)  (12)
Despesas com remuneração de capital  (118) -

Resultado de Equivalência Patrimonial  (256) (37)
Resultado antes do Resultado

Financeiro e dos Tributos          (411)            (43)
Resultado Financeiro           363               -

Receitas Financeiras           363               -
Rendas de títulos e valores mobiliários  363 -

Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro           (48)            (43)
Imposto de Renda e CS sobre o Lucro           (54)               -

Imposto de renda           (34)               -
   Corrente           (34)               -
Contribuição social           (20)               -
   Corrente           (20)               -

Resultado Líquido das Operações Continuadas          (102)            (43)
Lucro/(Prejuízo) do Período  (102) (43)
Nº de Ações 2.264.243  729.486
Lucro (prejuízo) por Ação:  (0,045)   (0,059)

DEMONSTRAÇÃO  DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Ajustes de Outras Lucros ou

Capital Avaliação Reservas Prejuízos
Realizado Patrimonial de lucros Acumulado      Total

Saldos em 31/12/15 1.515 - 666 - 2.181
Mutações do Período            -                -        (521)               -      (521)
Reversão de reservas  -  (478) 478 -
Distribuição lucros/
  dividendos - (478) (478)
Amortização prejuízos (43) 43 -
Lucro líquido(prejuízo)
  do exercício (43) (43)
Saldos em 31/12/16   1.515  -  145 -   1.660
Mutações do Período     3.791            106        (102)               -     3.913
Ajustes de avaliação
  patrimonial  106 -  106
Aumento de capital  3.791 -  3.791
Lucro líquido(prejuízo)
  do exercício  16  16
Destinações:            -                -        (102)           (16)           -
Juros capital próprio  (118)
Amortização prejuízos  (102)  102 -
Saldos em 31/12/17   5.306  106 43 -   5.455

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  31/12/17  31/12/16
Atividades Operacionais         272           (6)

Lucro líquido (prejuízo) do período 16 (43)
Resultado equivalência patrimonial  256 37

Variação de Ativos e Obrigações        (164)         612
(Aumento)diminuição títulos e valores mobiliários  (9) -
(Aumento) diminuição de outros créditos (346) 142
Aumento (diminuição) de outras obrigações 191  470
Caixa líquido (aplicado) consumido
  nas atividades operacionais         108         606
Atividades de Investimento     (3.791)        (128)

(Inversões) em:     (3.791)        (128)
   Investimentos - (128)
   Imobilizado de uso     (3.791) -

Caixa líquido originado (aplicado)
nas atividades de investimento     (3.791)        (128)

Atividades de Financiamento      3.673        (478)
Integralização de capital 3.791 -
Pagamento de dividendos - (478)
Pagamento de juros de capital (118) -

Caixa líquido originado (aplicado)
nas atividades de financiamento      3.673        (478)

Aumento (Redução)Caixa/Equivalentes de Caixa (10) -
Modificações na Posição Financeira
Caixa/equivalentes de caixa: No início do exercício  10 10

No fim do exercício -  10
Aumento (Redução)Caixa/Equivalentes de Caixa (10)  -

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (R$ mil)
1. Contexto Operacional. A empresa Treviso Holding Financeira S/A foi
constituída em 29/11/2007, e tem por objeto a participação no capital de
instituições financeiras e demais sociedades autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis.
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as disposi-
ções contidas na Lei das Sociedades por Ações. 3. Principais Práticas
Contábeis. Apuração do Resultado. As receitas e despesas estão
registradas segundo regime de competência. Ativos e passivos circulantes
e a longo prazo. Demonstrados pelos valores de custo incluindo, quando

Treviso Corretora de Câmbio S/A 2.017 2.016
Capital social 4.097 4.097
Patrimônio líquido 5.919 5.791
Quantidade de cotas 217.873 217.873
Participação (%) 99,9995% 39,35%
Rendas/(Despesas) de participação em controladas (256) (37)
Ajuste de valor ao mercado (reflexo) 105 -
Aumento do Capital Social 3.791 128
Valor do Investimento 5.919 2.279
5. Patrimônio Líquido. O capital social de R$ 5.306 (R$ 1.515 em 2016),
dividido em 2.264.243 ações ordinárias nominativas sem valor nominal
(729.486 ações em 2016), totalmente subscrita e integralizada por acionis-
tas domiciliados no País. Em 18/12/2017 foi aprovado aumento do capital
social de R$ 1.515 para R$ 5.306 com a emissão de 1.534.757 novas ações
ordinárias nominativas, no total de R$ 3.791. Em 31/12/2017 foi revertido de
reserva especial de lucros o montante de R$ 102 para pagamento de juros
sobre capital próprio. E, em 31/12/2016 foram revertidos R$ 478 para paga-
mento de dividendos aos acionistas; e, R$ 43 para amortização do prejuízo
do exercício. 6. Juros de Capital Próprio. No exercício encerrado em 31/12/
2017 foi pago R$ 118 de juros sobre capital próprio, conforme faculta o ar-
tigo 9º da Lei nº 9.249/95. 7. Contingências. Impostos e contribuições per-
manecem sujeitos à revisão e aprovação pelos órgãos competentes por
períodos variáveis de tempo.

WILSON FANTAZINI NAGEM - Diretor
REINALDO DANTAS - Contador CRC 1SP 110.330/O-6

aplicável, os rendimentos, encargos e as variações monetárias incorridas,
deduzidos das correspondentes rendas, despesas a apropriar e, quando
aplicável, provisões para perdas. Investimentos. Está representado por in-
vestimentos em sociedade controlada e atualizada pelo método de equiva-
lência patrimonial. Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social. O
imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro
líquido são calculados, quando aplicável, com base no lucro tributável ajus-
tado nos termos da legislação pertinente. 4. Investimentos. Está represen-
tado por investimento na sociedade controlada "Treviso Corretora de Cambio
S/A", e atualizado pelo método de equivalência patrimonial, sendo os princi-
pais dados os seguintes:

Treviso Holding Financeira S/A
CNPJ/MF nº 09.597.828/0001-43

Demonstrações Financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE    31/12/17    31/12/16
Resultado do Período          (102)            (43)
Resultado Abrangente (102) (43)

Divulgação

O Ministério da Cultura vai criar o 
Centro de Interpretação do Cais do 
Valongo no Armazém Docas Dom 
Pedro II, na zona portuária do Rio 
de Janeiro. O prédio histórico foi 
projetado pelo engenheiro negro 

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Valores expressos em reais)

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis dos Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)

Demonstração do Resultado do Período em 31.12.2017 e 2016
(Valores expressos em R$)

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em reais)
ATIVO Notas Explicativas 2017 2016
Circulante
Disponível
Caixa  3.092,43 337,55
Bancos - Rec. sem Restrições  95.112,21 93.272,62
Bancos - Rec. com Restrições  54.306,37 219.124,04
Caixa e Equivalentes de Caixa 3.a 152.511,01 312.734,21
Direitos Realiz. a Curto Prazo
Parcerias com Entidades Governamentais 3.b 226.427,10 17.403,21
Adto. Funcionários  91.907,59 79.006,25
Outros Créditos  12.248,70 7.274,17
Deposito Judicial  - -
Despesas Antecipadas  - 3.162,93
Total do Realizável C.P  330.583,39 106.846,56
Total do Ativo Circulante  483.094,40 419.580,77
Ativo não Circulante 4.
Parcerias com Entidades Governamentais
Educação  - 920.415,46
Fumcad  - 112.209,45
Imobilizado 4.a
Bens de Uso - Assist. Social  2.190.472,33 2.097.203,87
Bens de Terceiros - Educação  139.495,68 96.830,68
Bens de Terceiros - Fumcad  133.903,88 133.903,88
Emenda Parlamentar- Seads-1007/2009  4.305,39 16.006,00
(-) Depreciações e Amortizações 4.b (557.280,21) (410.619,16)
Total Imobilizado  1.910.897,07 1.933.325,27
Total Ativo não Circulante  1.910.897,07 2.965.950,18
Total do Ativo  2.393.991,47 3.385.530,95

PASSIVO + P.L. Notas Explicativas 2017 2016
Circulante 5.
Obrigações Fiscais  4.948,85 49,13
Obrigações Sociais  1.809,46 2.489,43
Obrigações Trabalhistas  117.588,15 109.162,60
Contas a Pagar  8.293,17 35.013,40
Total  132.639,63 146.714,56
Subvenções a Realizar 3.b
Assistência Social  225.605,96 -
Educação  - -
Receitas Financeiras  19.798,29 12.359,80
Total  245.404,25 12.359,80
Total do Passivo Circulante  378.043,88 159.074,36
Passivo não Circulante
Parcerias com Entidades Governamentais 3.e
Educação  - 920.415,46
Fumcad  - 112.209,45
Total  - 1.032.624,91
Patrimônio Líquido 6.
Patrimônio Social  2.193.831,68 1.679.776,37
Défi cit/Superávit do Período 7. (177.884,09) 514.055,31
Total do Patrimônio Social  2.015.947,59 2.193.831,68

Total do Passivo + P.L  2.393.991,47 3.385.530,95

 Notas Explicativas 2017 2016
Recursos com Restrições
Assistência Social 8.1
(+) Parcerias com Entidades 
 Governamentais - Smads  453.675,34 426.446,66
(+) Parcerias com Entidades
 Governamentais - Fumcad -SMDHC  110.225,45 243.926,30
(+) Parcerias Internacionais  759.629,43 862.843,29
(-) Recursos Aplicados em Assist. Social 8.2 (1.394.386,12) (1.170.455,17)
Superávit/Défi cit da Atividade Social  (70.855,90) 362.761,08
Educação - SME
(+) Parcerias com 
 Entidades Governamentais - SME 9.3 1.199.206,53 1.187.333,22
(-) Recursos Aplicados 
 em Assist. Educacional - SME 9.3 (1.241.790,58) (1.106.988,22)
Superávit/Défi cit da Atividade Educacional  (42.584,05) 80.345,00
Gratuidades
(+) Trabalho Voluntário 11. 11.520,00 17.582,00
(+) Outras Gratuidades Recebidas 10. 51.395,29 55.714,94
(-) Recursos Aplicados 10. (51.395,29) (73.296,94)
Superávit\Défi cit dos 
 Recursos com Restrições  (113.439,95) 443.106,08
Recursos sem Restrições 8.4 81.852,66 171.737,53
(+) Doações de Associados  8.535,19 10.345,15
(+) Doações Pessoas Jurídicas  48.858,18 115.800,00
(+) Doações Pessoas Físicas  24.459,29 45.592,38
Outras Despesas Ordinárias Vinculadas  (161.865,73) (126.437,17)
(-) Depreciações e Amortizações 4.b (158.361,66) (121.770,34)
(-) Impostos taxas e Contribuições  (3.504,07) (4.666,83)
Superávit/Défi cit Outras Rec. 
 e Desp. Ordinárias  (80.013,07) 45.300,36
Receitas (Despesas) Financeiras
(+) Receita Financeira  6.357,69 7.774,96
(+) Descontos Obtidos  9.702,47 10.719,36
(-) Despesas Financeiras  (13.065,62) (12.421,95)
Resultado Financeiro Líquido  2.994,54 6.072,37
Outras Receitas e Despesas
(+) Nota Fiscal Paulista 3.d 11.796,36 19.568,19
(+) Outras Receitas  844,86 8,31
(-) Outras Despesas  (66,83) -
Outras Receitas  12.574,39 19.576,50
Défi cit/ Superávit do Período 7. (177.884,09) 514.055,31

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Método Indireto  2017  2016
Superávit do Período (177.884,09) 514.055,31
Ajustes do resultado às disponibilidades geradas
Depreciações e amortizações 158.361,66 121.770,34
Défi cit/Superávit Líquido Ajustado (19.522,43) 635.825,65
Variações nos ativos circulantes
Parceria com entidades governamentais (209.023,89) 1.047.208,06
Adto. a funcionários (12.901,34) (31.713,52)
Adto.fornecedores (4.974,53) (7.207,34)
Despesas antecipadas 3.162,93 763,86
Depósito Judicial - 3.714,55
Realizável a Longo Prazo 1.032.624,91 545.057,30
Variações nos passivos circulantes
Obrigações fi scais 4.899,72 (2.016,17)
Subvenções a realizar 233.044,45 (1.119.144,65)
Obrigações sociais (679,97) (15.985,24)
Obrigações trabalhistas 8.425,55 38.603,03
Contas a pagar (26.720,23) 298,49
Exigível a Longo Prazo (1.032.624,91) (545.798,81)
(1) Caixa líquido das atividades operacionais (24.289,74) 549.605,21
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Assistência Social (93.268,46) (360.307,43)
Educação (42.665,00) (11.210,13)
Fumcad - (133.903,88)
(2) Caixa líquido aplicado das 
 atividades de investimentos (135.933,46) (505.421,44)
(3) Caixa líquido aplicado das 
 atividades de fi nanciamentos - -
(1+2+3) Aumento (Redução) de 
 caixa e equivalentes de caixa (160.223,20) 44.183,77
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 312.734,21 268.550,44
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício 152.511,01 312.734,21
Aumento(Redução) do Caixa 
 e Equivalentes de Caixa (160.223,20) 44.183,77

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos
nos Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016

 2017 2016 N.Explc. (2 f.)
ORIGENS
Das Operações
• Superávit do Período (177.884,09) 514.055,31
• (+) Ajuste de Depreciações 158.361,66 121.770,34
• (+) Resultado Alienação Imobilizado - -
 (19.522,43) 635.825,65
Outras
• Exigível a longo prazo - 545.057,30
• Aumento Realizável a Longo Prazo - -
Total das Origens (19.522,43) 1.180.882,95
Aplicação dos Recursos
• Défi cit do Exercício - -
• Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado 135.933,46 505.421,44
• Redução do Exigível - 545.798,81
• Realizável a Longo Prazo - -
• Aumento do Capital Circulante (155.455,89) 129.662,70
TOTAL DAS APLICAÇÕES (19.522,43) 1.180.882,95 -
Demonstração do CCL (Capital Circ. Líquido)
  Balanço  Variação
 Período Período
C.C.L Anterior atual Monetária Percentual
Ativo Circulante 419.580,77 483.094,40 63.513,63 15,14
Passivo Circulante 159.074,36 378.043,88 218.969,52 137,65
Capital Circulante Líquido 260.506,41 105.050,52 (155.455,89) (59,67)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  Superávit/
 Patrimônio  Défi cit do 
 Social Exercício Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2015 939.590,55 740.185,82 1.679.776,37
Superávit do Período Anterior 
 Incorporado ao Patrimônio 740.185,82 (740.185,82) -
Superávit do Período - 514.055,31 514.055,31
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 1.679.776,37 514.055,31 2.193.831,68
Superávit do Período Anterior 
 Incorporado ao Patrimônio 514.055,31 (514.055,31) -
Défi cit do Período - (177.884,09) (177.884,09)
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 2.193.831,68 (177.884,09) 2.015.947,59

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Valores expressos em reais)

Associação Casa dos Curumins
CNPJ. 07.883.701/0001-65

1. Contexto Operacional: Constituída em 23 de janeiro de 2006, a Associação Casa 
dos Curumins é uma associação civil de direito privado, sem fi ns lucrativos e duração 
por tempo indeterminado, de acordo com o Artigo 2º da Lei 12.101/2009, regulamen-
tada pelo Decreto 8.242 de 23 de maio de 2014, a Associação obedece ao Princípio da 
Universalidade do Atendimento, e tem como objetivo principal o desenvolvimento in-
tegral de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, pro-
movendo, em função delas, também suas famílias e a comunidade, sem distinção de 
raça, cor, credo religioso ou político, profi ssão, nacionalidade ou sexo, e se rege pelo 
Estatuto Social e pela legislação aplicável. A Instituição no atendimento aos seus ob-
jetivos estatutários tem como atividade preponderante a Assistência Social e presta 
estes serviços de forma gratuita, continuada e planejada para os usuários que dela 
necessitar, sem qualquer discriminação de acordo com a Lei nº 12.101 de 27 de no-
vembro de 2009 e posteriores alterações. Os valores e as aplicações em assistência 
social estão registrados por seu valor original e de acordo com a sua competência con-
forme demonstrado na Nota 8. O atendimento aos seus objetivos se dá mediante Pro-
gramas e Projetos de Assistência Social, Educação, Esporte, Meio Ambiente e Cultu-
ra defi nidos pela Diretoria. A Associação Casa dos Curumins, por ser entidade de in-
teresse social, possui os seguintes registros e certifi cados: • CEBAS - Entidade Bene-
fi cente de Assistência Social - Portaria MDS 93/2015, DOU 03.09.2015 com validade 
até 02 de setembro de 2018. - Processo de renovação nº 71000.076411/2017-71 CB 
em análise; • Utilidade Pública Federal - Título de reconhecimento recebido em 2013; 
• Utilidade Pública Municipal - Título de reconhecimento recebido em 2013; • Regis-
tro no Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS - nº 461/2012; • Registro 
no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - nº 1206/2006; • 
Registro na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social - SEADS/PS 
- 6618/2008; • Certifi cado de Regularidade Cadastral de Entidades CRCE 0363/2013 
- Governo de São Paulo. De acordo com o Art. 14 do Código Tributário Nacional, a 
Entidade: I - Não remunera a Diretoria e nem distribui qualquer parcela de seu patri-
mônio ou de suas rendas, a qualquer título; II - Aplica integralmente, no País, os seus 
recursos na manutenção de seus objetivos institucionais; III - Mantém a escrituração 
de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades exigidas pela lei, 
capazes de assegurar sua exatidão. 2. Apresentação das Demonstrações Contá-
beis: a) Declaração de Conformidade: as demonstrações fi nanceiras da organiza-
ção para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016 
foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
aplicáveis às entidades sem fi nalidade de lucros, considerando a Norma Brasileira de 
Contabilidade Técnica Geral, (NBC) TG 1000 - CTG 1000 - adoção plena, suas interpre-
tações Técnicas e Comunicados Técnicos, em especial à ITG-2002 (R1) (Resolução 
CFC 1409/2012) que estabelece critérios e procedimentos específi cos de avaliação, 
de registro das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstra-
ções contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas 
das entidades sem fi nalidade de lucros seguindo as práticas contábeis descritas na 
Nota 3. b) As demonstrações fi nanceiras inerentes aos exercícios fi ndos em 31 de de-
zembro de 2017 e 2016 estão sendo apresentadas em Reais (R$). c) Formalidade da 
Escrituração Contábil: a Resolução CFC nº 1.330/11 (NBC ITG 2000). A entidade 
mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, 
por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contem o número de identifi -
cação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou 
interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a práti-
ca de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicati-
vas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas na Escritura-
ção Contábil Digital - ECD, e posteriormente registrada no Cartório de Registros de 
Pessoas Jurídicas. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os do-
cumentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escritu-
ração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrín-
secas ou extrínsecas essenciais, defi nidas na legislação, na técnica-contábil ou acei-
tas pelos “usos e costumes”. A entidade manter em boa ordem a documentação con-
tábil. d) Estimativas Contábeis: na elaboração das demonstrações contábeis, é ne-
cessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transa-
ções. As demonstrações contábeis da entidade incluem, portanto, estimativas refe-
rentes à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado e outras similares. Os resultados 
reais podem apresentar variações em relação às estimativas. e) Prazos: os ativos 
realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são clas-
sifi cados como circulante. f) Em dezembro de 2011 foi publicada a Portaria 353 do Mi-
nistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome que estabelece em seu Artigo 
12 que as entidades com atuação preponderante em Assistência Social devem incluir 
em suas demonstrações a Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos - 
DOAR. 3. Sumário das Principais Práticas Contábeis: Em consonância com a 
NBC ITG 2002 (R1), os registros contábeis das receitas e despesas são reconhecidas 
mensalmente respeitando o princípio de competência, ou seja, as receitas e despesas 
são reconhecidas no resultado no período em que elas ocorrem, simultaneamente 
quando se relacionarem, independente do efetivo recebimento ou pagamento. a) Cai-
xa e equivalentes de caixa: as aplicações a curto prazo que possuem liquidez ime-
diata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalen-
tes. Os demais investimentos, com vencimento superiores a 90 dias, são reconhecidos 
a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo. b) Parceria com entida-
des governamentais - Subvenções: São provenientes de convênios fi rmados com 
a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social - SMADS, Secreta-
ria Municipal da Educação - SME e Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cida-
dania (FUMCAD), e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades 
pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fl uxo fi nanceiro 
e operacional aos órgãos competentes, fi cando também toda documentação a dispo-
sição para qualquer fi scalização. c) As doações e contribuições espontâneas são 
registradas quando recebidas, sendo que quando destinadas ao custeio são contabili-
zadas como receita. d) Programa Nota Fiscal Paulista - Os valores recebidos em 
2017 e 2016 foram de R$ 11.796,36 e R$ 19.568,19, respectivamente, aplicados para 
complementar as atividades desenvolvidas e em custos operacionais da área. (e) A 
Entidade para a contabilização das parcerias governamentais, atendeu a NBCT TG 07 
(R1) que em seu texto item 12 relata que uma subvenção governamental deve ser re-
conhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despesas que pre-
tende compensar, em base sistemática. 4. Ativo Não Circulante: Imobilizado: (a) 
É registrado ao custo de aquisição. A Entidade contabilizou as depreciações do ativo 
imobilizado calculando-as pelo método linear mediante aplicação de taxas que levam 
em conta o tempo de vida útil econômica do bem. (b) A depreciação é reconhecida 
com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear.
    2017 2016
 Taxa   Depreciação Imobilizado Imobilizado
Assistência Social % Custo Acumulada  Líquido  Líquido
Prédios Assistência 4% 1.528.523,38 178.916,79 1.349.606,59 1.410.741,43
Móveis Utensílios 10% 224.831,69 94.626,64 130.205,05 141.518,42
Computadores 20% 107.083,62 68.653,59 38.430,03 43.078,93
Material Pedagógico 10% 21.856,53 5.204,97 16.651,56 15.876,12
Veículos 20% 147.707,00 121.873,80 25.833,20 -
Máq. e Equipamentos 10% 28.384,11 7.023,15 21.360,96 11.516,15
Instalações 10% 86.486,00 29.087,39 57.398,61 66.046,77
Benfeitorias em
 Imóvei de Terceiros 10% 45.600,00 1.519,80 44.080,20 -
Bens de Terceiros-
 Educação                
Móveis Utensílios 10% 79.965,09 15.473,21 64.491,88 60.669,70
Computadores 20% 19.763,79 8.631,05 11.132,74 15.085,54
Equip. Educacionais 10% 8.416,80 1.763,43 6.653,37 7.494,93
Benf. Bens de Terceiros 4% 31.350,00 1.776,33 29.573,67 30.827,55
Bens de Terceiros-
 FUMCAD                   
Instrumentos Musicais 10% 128.428,88 21.999,98 106.428,90 119.271,42
Móveis Utensílios 10% 5.475,00 730,08 4.744,92 5.292,48

...continuação    2017 2016
 Taxa   Depreciação Imobilizado Imobilizado
Assistência Social % Custo Acumulada  Líquido  Líquido
Outros Imobilizados
Conv. 10072009 10% 16.006,00 11.700,61 4.305,39 5.905,83
Conv. 356/2009 20% 31.900,00 31.900,00 - -
Total   2.511.777,89 600.880,82 1.910.897,07 1.933.325,27
5. Passivo Circulante e Não Circulante: São reconhecidas quando a Entidade tem 
uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passa-
dos e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação 
e uma estimativa confi ável do valor possa ser feita.
Circulante 5.
Obrigações Fiscais  4.948,85 49,13 
Obrigações Sociais  1.809,46 2.489,43 
Obrigações Trabalhistas  117.588,15 109.162,60 
Contas a Pagar  8.293,17 35.013,40 
Total  132.639,63 146.714,56 
Subvenções a Realizar 3.b
Assistência Social  225.605,96 - 
Receitas Financeiras  19.798,29 12.359,80 
Total  245.404,25 12.359,80 
Passivo Não Circulante
Parcerias com Entidades Governamentais 3.e 
Educação  - 920.415,46 
Fumcad  - 112.209,45
6. Patrimônio Social: O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e 
compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício (superávit ou défi -
cit) ocorridos. 7. Do Resultado de Exercício - Item 15 ITG-2002 (R1): O valor do su-
perávit ou défi cit deve ser incorporado ao Patrimônio Social. O superávit, ou parte de que 
tenha restrição para aplicação, deve ser reconhecido em conta específi ca do Patrimônio 
Líquido. 8. Contribuições Sociais - Isenção Lei 12.101/2009): Em atendimento art. 
29 da Lei 12.101/2009, ao Decreto nºs 8.242/2014 e a norma contábil, ITG 2002 (R1), 
item 27, letra “c” são demonstrados a seguir, os valores relativos às isenções previden-
ciárias, como se devido fosse, gozadas durante o exercício de 2017 e 2016.

Isenções Usufruídas
 Assist. Social Educação Total Total
Descrições 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Cota Patronal 85.809,71 64.531,89 163.750,61 149.319,34 249.560,32 213.851,23
Rat 8.580,97 6.453,19 16.375,06 14.931,93 24.956,03 21.385,12
Outras Entidades 19.307,19 14.519,68 36.843,89 33.596,85 56.151,08 48.116,53
Autônomos - 493,33 736,41 - 736,41 493,33
Total 113.697,87 85.998,09 217.705,97 197.848,12 331.403,84 283.846,21
8.1. Assistência Social: Demonstração do Cumprimento da Aplicação e 
Atendimentos Sociais: As aplicações em gratuidades por meio dos Programas de 
Assistência Social foram observados os preceitos da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro 
de 1993, alterada pela Lei Nº 12.435, de 6 de julho de 2011, em consonância Resolu-
ção nº 109, de 11 de novembro de 2009 que aprovou a Tipifi cação Nacional de Servi-
ços Sócio assistenciais, dentro desses parâmetros os programas instituídos estão ca-
racterizados como de Proteção Social Básica. 8.2. Nos exercícios de 2017 e 2016 fo-
ram recebidos e aplicados os seguintes montantes:
 2017 2016
(+) Parcerias com Entidades Governamentais  563.900,79 670.322,96
(+) Entidades Internacionais 759.629,53 862.843,29
(-) Recursos Aplicados 1.394.386,12 1.170.455,17
8.3. Descrição dos Programas de Assistência Social: Centro para Crianças e 
Adolescentes: é um espaço de referência para o desenvolvimento de ações socioe-
ducativas com crianças e adolescentes, buscando assegurar o fortalecimento de vín-
culos familiares e o convívio grupal, comunitário e social, através de atividades com 
crianças e adolescentes. Em 2017 foram atendidas 170 crianças e adolescentes e 
prestada assistência às suas famílias, em 2016 foram atendidas 160 crianças e ado-
lescentes e prestada assistência às suas famílias. Cidadania através da arte mu-
sical - Formação de uma Banda de música: Objetiva a inclusão social de 100 
crianças e adolescentes em situação de risco social através da educação musical, as-
segurando espaços de referência e de participação, de relações de afetividade, de 
respeito e de autoridade que garantam a ampliação de seu universo de trocas cultu-
rais, o acesso à novos conhecimentos e a experimentação da participação na vida pú-
blica. 9. Descrição dos Programas em Assistência Educacional: Centro de 
Educação Infantil Parque Doroteia: Objetiva manter espaços coletivos privilegia-
dos de vivência da infância, de modo a contribuir na construção da identidade social e 
cultural da criança, objetivando proporcionar condições adequadas para promover 
educação, proteção, segurança, alimentação, cultura, saúde e lazer, com vistas à in-
serção, prevenção, promoção e proteção à infância. 9.1. Ensino Básico: A Assistên-
cia Educacional está vinculada ao atendimento por meio do Centro de Educação Infan-
til, conforme as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Educação do Município 
de São Paulo e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela Coordenadoria de 
Educação. O serviço é integralmente gratuito, os atendimentos são para crianças na 
faixa etária de 1 (um) a 3 (três) anos e onze meses. Foram cumpridas as exigências es-
tabelecidas pela Lei 12.101/2009 e todos os alunos matriculados são gratuitos, aten-
dendo assim a proporcionalidade de uma bolsa integral para cada cinco alunos pagan-
tes, conforme segue:
 Quantidade de Bolsas exigidas p/Lei 12.101/2009 Total de Bolsas
Exercício Alunos Proporcionalidade 5 x 1 Concedidas
2017 158 32 158
9.2. Critérios de Acesso à Bolsa de Estudo: Os critérios de acesso à bolsa de es-
tudos são defi nidos pela Secretaria de Educação do Município do São Paulo e os alu-
nos são encaminhados pela própria Secretaria da Educação. Realiza-se um cadastro e 
mediante a disponibilidade de vaga a criança é encaminhada para uma Unidade Edu-
cacional mais próxima a de seu endereço residencial. A idade deverá estar compatí-
vel com o nível e modalidade de ensino e residir próximo ao estabelecimento de Edu-
cação. De acordo com levantamento feito pela Associação consta que: Foram conce-
didas para o exercício 2017 bolsas para crianças provenientes de famílias inscritas no 
Cadastro Único conforme demostrado no quadro acima. Os alunos são avaliados pela 
Instituição em conformidade com a legislação vigente, atendendo ao perfi l socioeco-
nômico de acordo com o parágrafo 7º do art. 13 da Lei 12.101/2013. 9.3. Dos recur-
sos recebidos e sua aplicação: Os recursos são provenientes de convênios fi rma-
dos com a Secretaria Municipal da Educação - SME, e tem como objetivo principal 
executar projetos e atividades pré-determinadas. Os recursos próprios são de entida-
des parceiras e de doações de pessoas físicas com o objetivo proporcionar situações 
educativas, ampliando o repertório de habilidades das crianças, possibilitando seu de-
senvolvimento integral e das capacidades de ordem física, cognitiva, ética, comple-
mentando a ação da família e da comunidade. Os valores recebidos de convênios são 
aplicados em sua totalidade nas fi nalidades estatutárias e em conformidade com os 
termos estipulados pelo convênio público. Periodicamente, a Instituição presta conta 
de todo o fl uxo fi nanceiro e operacional aos órgãos competentes, fi cando também 
toda documentação a disposição para qualquer fi scalização. Nos exercícios de 2017 e 
2016 foram recebidos e aplicados os seguintes montantes:
Descrição 2017 2016
(-) Custos da aplicação da Assistência Educacional 1.241.790,58 1.106.988,22
(+) Entrada de recursos de Entidades Governamentais/SME 1.199.206,53 1.187.333,22
10. As doações e contribuições espontâneas são registradas quando recebidas, sen-
do que quando destinadas ao custeio são contabilizadas como receita.
Ano 2017 2016
Doações de Associados 8.535,19 10.345,15
Doações de Pessoas Jurídicas 48.858,18 115.800,00
Doações de Pessoas Físicas 24.459,29 45.592,38
Doações Materiais consumo 51.395,29 73.296,94
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Associação Filantrópica Assistencial

A  s  s  o  c  i  a  ç  ã  o
SRS. ASSOCIADOS E COLABORADORES: Submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016. A Diretoria permanece à disposição para quaisquer informações que julgarem necessárias.

11. Serviços Voluntários: A Casa dos Curumins contou com o apoio de voluntários, 
no decorrer do ano, cujos serviços prestados proporcionaram a redução de 
R$ 11.520,00 (onze mil quinhentos e vinte reais). Conforme estabelecido no item 19 
ITG-2002 (R1), os custos da prestação de serviços foram reconhecidos pelo valor jus-
to, como se tivesse ocorrido o desembolso fi nanceiro. 12. Instrumentos Financei-
ros: (a) Identifi cação e valorização dos instrumentos fi nanceiros: A Entidade 
avaliou seus ativos e passivos em relação aos valores de mercado, por meio de infor-
mações disponíveis e metodologias de avaliação estabelecidas pela administração. 
Os principais instrumentos fi nanceiros ativos e passivos da Entidade em 31 de dezem-
bro de 2017 e de 2016 estão descritos a seguir, bem como os critérios para sua avaliação: 
(b) Caixa e equivalentes de caixa, subvenções a receber, outros ativos circulan-
tes e contas a pagar: Os valores contabilizados aproximam-se dos de realização.
  2017 2016
Caixa  3.092,43 337,55
Bancos - Rec. sem Restrições  95.112,21 93.272,62
Bancos - Rec. com Restrições  54.306,37 219.124,04
Caixa e Equivalentes de Caixa 3.a 152.511,01 312.734,21
  46.586,60 114.127,22
(c) Derivativos: Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Entidade não possuía opera-
ções envolvendo instrumentos fi nanceiros derivativos. 13. Cobertura de Seguros: 
Em 31 de dezembro de 2017, a cobertura de seguros é considerada sufi ciente pela ad-
ministração para cobrir eventuais sinistros. 14. Eventos Subsequentes: Não ocorre-
ram até a presente data quaisquer outros eventos que pudessem alterar de signifi ca-
tiva as demonstrações contábeis, bem como as operações da Entidade. 15. Recursos 
da Entidade: Todos os recursos obtidos pela entidade foram aplicados em suas fi na-
lidades institucionais de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas 
suas Despesas e Investimentos Patrimoniais. São Paulo, 31 de dezembro de 2017.

Cais do Valongo, principal porto de entrada de escravos

nas Américas.

Cais do Valongo vai 
ganhar centro cultural 

para contar sua história
Fernando Frazão/ABr

André Rebouças e abriga atual-
mente a ONG Ação da Cidadania, 
que dividirá o espaço com o novo 
equipamento cultural. O ministro, 
Sérgio Sá Leitão, anunciou a medi-
da do Circuito Cultura Gera Futuro, 
no Rio de Janeiro. 

Ele disse que já foi assinado 
com a Secretaria de Patrimônio da 
União o acordo de cessão do espaço 
ao Ministério da Cultura. “Agora 
vai ser muito mais fácil reunir 
os interessados e construir uma 
solução pactuada”. O espaço terá 
informações sobre a importância 
histórica do Cais do Valongo, porto 
do mundo que mais recebeu africa-
nos escravizados. O ministro disse 
que a criação do centro faz parte do 
compromisso do governo brasileiro 
com a Unesco, que declarou o Cais 
do Valongo Patrimônio Mundial. 

O modo de implantar o projeto 
será discutido com a sociedade 
por meio de consultas públicas, 
seminários e encontros. O MinC 
também anunciou que vai rei-
naugurar a fachada da Biblioteca 
Nacional, que está há oito anos 
coberta por tapumes. Apesar da 
obra, a biblioteca estava aberta e 
teve um recorde de visitantes em 
2017, com 100 mil pessoas. Para Sá 
Leitão, esse número deve crescer 
com a conclusão da obra. “Foi uma 
obra de altíssimo nível”, destacou.

Outra obra que terá uma etapa 
concluída é a reforma do Palácio 
Capanema, prédio histórico que 
abriga a sede do ministério no Rio 
de Janeiro. Segundo Sá Leitão, a 
reforma da fachada, do teto do pilo-
tis e das esquadrias. Essa etapa da 
reforma custará R$ 34 milhões, do 
programa PAC Cidades Históricas/
Avançar, e a próxima já está em 
preparação. “Estamos fi nalizando 
o projeto de maneira que haja 
continuidade” (ABr).
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RECONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIO
Qual é o risco de recontratação de funcionário que pediu demissão há mais 
de 90 dias, devemos permanecer com o mesmo salário e aplicar o período 
de experiência? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE EFETUAR A RESCISÃO POR ACORDO ENTRE AS 
PARTES COM FUNCIONÁRIA QUE ESTÁ EM ESTABILIDADE DE 
LICENÇA MATERNIDADE?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, porém, 
entendemos que ao empregado estável não é possível rescisão 
por acordo, devendo, se for da vontade do empregado, pedir 
demissão conforme art.500 da CLT.

NATUREZA SALARIAL DA BONIFICAÇÃO
Os bônus pagos para o funcionário entram no cálculo do descanso 
semanal remunerado, constituem base para incidência de encargos? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ENCERRAR A MATRÍCULA CEI
Como proceder para efetuar o encerramento da matricula CEI de 
funcionário rural? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

O ACORDO COLETIVO POSSUI CLÁUSULA PARA PAGAMENTO DE COM-
PLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA, ESSE VALOR SERÁ TRIBUTADO?

Segundo o artigo 28, § 9º letra “n” da Lei nº 8.212/1991 e artigo 15, § 
6º da Lei nº 8.036/1990, a importância paga ao empregado a título de 
complementação ao valor do auxílio-doença, desde que este direito 
seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa não integram o 
salário-de-contribuição para fins de contribuição previdenciária e FGTS. 
Portanto, esta verba não tem incidência de INSS e FGTS.

GESTANTE APRESENTA VÁRIOS ATESTADOS
Gestante vem apresentando vários atestados com CIDs diferentes 
somando mais de 15 dias, podemos afasta-la pelo INSS, mesmo sendo 
CIDs diferentes? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Daniel Jose Drobiniche Lombardi - Ofi cial Interino

A pretendente: LUCIANA MOREIRA, solteira, micropigmentadora, natural de São Domingos- 
SC, nascida em 22/02/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Eduardo 
Moreira e de Maria Ferreira Moreira. A pretendente: VIVIANE PATRICIA PINA, solteira, 
engenheiro de games, natural de São Paulo- SP, nascida em 19/11/1982, residente e domici-
liada neste Subdistrito - SP, fi lha de Pedro Rogelio Pina e de Djanira Bernadete Zacarias Pina.

O pretendente: NELSON SANT’ANA GOMES JUNIOR, divorciado, médico, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 26/01/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Nelson Sant’Ana Gomes e de Wilma Fernandes Sant’Ana Gomes. A pretendente: CLAUDIA 
ORSI FREITAS, solteira, cirurgiã dentista, natural de Caçapava do Sul - RS, nascida em 
16/12/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Nilton Freitas Filho e 
de Rita de Cassia Orsi Freitas.

O pretendente: VIRGINUS CHIKWADO ONYISHI, solteiro, motorista, natural da Nigéria, 
nascido em 30/10/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Silvanus 
Onyishi e de Gathrude Onyishi. A pretendente: LETICIA DA CUNHA LEMOS, solteira, 
autônoma, natural de Mogi das Cruzes- SP, nascida em 02/11/1995, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Cleide da Cunha Lemos.

O pretendente: GUILHERME FINOTTI BERNINI, solteiro, contador, natural de São Paulo - SP, 
nascido em 15/09/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Wilson Roberto 
Bernini e de Maria Rita de Cássia Finotti Bernini. A pretendente: AMANDA DE OLIVEIRA 
SANTOS, solteira, contadora, natural de São Paulo- SP, nascida em 15/04/1990, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edson Santos e de Maria Editi de Oliveira.

O pretendente: ANTONIO MOYA JUNIOR, solteiro, técnico em manutenção, natural de 
Guarulhos - SP, nascido em 11/07/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Antonio Moya e de Luides Pavan Granado Moya. A pretendente: MARIANA GRAN-
DIZOLLI MATSUDA, solteira, arquiteta urbanista, natural de São Paulo- SP, nascida em 
10/05/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Mario Kazuki Matsuda 
e de Edna Aparecida Grandizolli Matsuda.

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DINIZ ZARANTONIELLO, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1962, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Zarantoniello e de Mercedes 
de Mattos Zarantoniello. A pretendente: ERESINHA MENDES SILVA, profi ssão: aju-
dante de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: Porteirinha, MG, data-nascimento: 
12/08/1966, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de José Ferreira da Silva e 
de Maria Clemencia Mendes.

O pretendente: VICENTE BRAZ DE MORAES, profi ssão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Motuca, SP, data-nascimento: 09/06/1939, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Braz de Moraes e de Laura Ferreira 
de Moraes. A pretendente: WELITÂNIA VITAL DA SILVA, profi ssão: controladora de 
acesso, estado civil: solteira, naturalidade: Palmeira dos Índios, AL, data-nascimento: 
21/02/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Vital da 
Silva e de Enésia Maria da Silva.

O pretendente: EDIMILSON BORGES DE CARVALHO, profi ssão: controlador de 
acesso, estado civil: divorciado, naturalidade: Senhor do Bonfi m, BA, data-nascimento: 
08/05/1952, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lauro Borges 
de Carvalho e de Elizia Maria de Carvalho. A pretendente: IRENE MARTINS DOS 
SANTOS SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: viúva, naturalidade: Bom Conselho, PE, 
data-nascimento: 24/05/1954, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Anselmo Martins dos Santos e de Maria Ozana dos Santos.

O pretendente: EDUARDO NASCIMENTO DE JESUS SOUZA, profi ssão: ajudante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1992, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ezequiel Ferreira de Souza 
e de Maria Rita Nascimento de Jesus. A pretendente: ELIZA FERREIRA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Inês Ferreira.

O pretendente: JOSÉ DO CARMO CASSIMIRO, profi ssão: porteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Timóteo, MG, data-nascimento: 08/06/1961, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Cassimiro Filho e de Custódia de Sousa. 
A pretendente: MARIA VICENTINA DE SÁ, profi ssão: do lar, estado civil: viúva, natu-
ralidade: Antônio Dias, MG, data-nascimento: 19/07/1962, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leandro Alexandre de Sá e de Conceição Maria de Sá.

O pretendente: RENAN COSTA MACHADO, profi ssão: manobrista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/10/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Aparecida Costa Machado da Silva. A pre-
tendente: GEOVANA PIAZZI DE CASSIA, profi ssão: autônoma, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1999, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ricardo de Cassia e de Elisangela Piazzi.

O pretendente: EVERTON SOUSA DE QUEIROZ, profi ssão: controlador de acesso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1995, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Lima de Queiroz 
e de Alessandra Pereira de Sousa Queiroz. A pretendente: INGRID MARIA SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/09/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Janildo Man-
du da Silva e de Josivania Maria da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE ZELLER DA COSTA, profi ssão: segurança, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1977, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juviniano Gomes da Costa e de Rosa Ermi-
nia Zeller. A pretendente: MIRIÃ RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: professora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1985, resi-
dente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Valter Rodrigues dos Santos e de Marcia 
Aparecida Ribeiro Rodrigues dos Santos.

O pretendente: ANDERSON BERNARDES DA SILVA, profi ssão: monitor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1985, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roseli Bernardes da Silva. A pretendente: 
RENATA DA SILVA, profi ssão: promotora, estado civil: solteira, naturalidade: Mauá, 
SP, data-nascimento: 02/07/1981, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Francisca da Silva.

O pretendente: ADEILSON BATISTA DA SILVA, profi ssão: açogueiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Iguatu, CE, data-nascimento: 09/04/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Batista da Silva e de Vicencia Josefa da Silva. 
A pretendente: ELIANE SANTANA FRANÇA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Noemio Alves de França e de Berenice 
de Santana Souza França.

O pretendente: JOSÉ GERALDO SALGADO, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Andrelândia, MG, data-nascimento: 29/01/1946, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Geraldo Salgado e de Ilda Portela Salgado. A pre-
tendente: FATIMA REGINA KOVALCHUK NEVES CELESTINO, profi ssão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/02/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Neves 
Celestino Filho e de Catarina Kovalchuk Neves Celestino.

O pretendente: OLERIO SANDRO AVELINO ALVES, profi ssão: carpinteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Pedra, PE, data-nascimento: 02/05/1986, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cícero Alves Beserra e de Ivanir Ferreira 
Avelino Alves. A pretendente: CLAUDIANA SOUZA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Arcoverde, PE, data-nascimento: 02/10/1994, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio dos Santos da Silva e 
de Maria Jose Souza dos Santos.

O pretendente: ANDRÉ LOPEZ FAZANO, profi ssão: analista de comércio exterior, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1991, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Antonio Carlos de Siqueira Fazano e 
de Maria Helena Lopez Fazano. A pretendente: TAIS MACEDO GASPERINI, profi s-
são: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/07/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Celio Gaspe-
rini e de Sonia Izete Macedo Gasperini.

O pretendente: VINÍCIUS SILVA RODRIGUES, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1998, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Soares Rodrigues e de Valdi-
rene da Silva Rodrigues. A pretendente: GABRIELA PEREIRA NASCIMENTO, pro-
fi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/02/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dario Nenesio 
do Nascimento Neto e de Viviane da Silva Pereira.

O pretendente: MAYKON HENRIQUE DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcio Henrique dos Santos e de Ana 
Paula Pereira dos Santos. A pretendente: RAFAELA ALESSANDRA GONÇALVES 
MARQUES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 29/10/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Daiana Gonçalves Marques.

O pretendente: WELLINGTON DE SOUZA COSTA, profi ssão: estudante, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Lago da Pedra, MA, data-nascimento: 06/11/1988, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Antonio Neto e de Joana 
de Souza Costa. A pretendente: MAYARA DARLEY DA SILVA VICENTE, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 
19/01/1994, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Silvan Cosmos Vicente e 
de Maria Vandelice da Silva Vicente.

O pretendente: SAMUEL RODRIGUES DA COSTA LOPES, profi ssão: gerente, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/06/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Milton da Conceição Lopes e de 
Nilma Rodrigues da Costa Lopes. A pretendente: EMANUELLA CAROLINE OLIVEI-
RA CAMPOS, profi ssão: cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 20/02/1992, residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, SP, 
fi lha de Espedito de Araujo Campos e de Izabel de Oliveira.

O pretendente: BRUNO GONÇALVES DE ARAUJO, profi ssão: ajudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1994, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Veronica Gonçalves de Araujo. A preten-
dente: JULIANA SOUSA DA SILVA, profi ssão: operadora de telemarketing, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elenildo Alves da Silva e de Roseli 
Domingues de Sousa.

O pretendente: CARLOS LIMA CAVALLIERI, profi ssão: fi scal de prevenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Cavallieri e de Claudeni-
ce Silveira Lima Cavallieri. A pretendente: GREICE MARQUES VARGAS, profi ssão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
28/02/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Oswaldo Fer-
reira Vargas e de Josefa Soniete Bélo Marques Vargas.

O pretendente: HUGO ALBUQUERQUE SANTOS, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1974, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reginel Monteiro dos Santos e de Iva-
nize Pessôa Albuquerque Santos. A pretendente: AGDA MARIA BERTO TOMAZ, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
13/09/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Enedino Se-
bastião Tomaz e de Maria José Berto Tomaz.

O pretendente: VALDEMAR SANTANA DA SILVA JÚNIOR, profi ssão: pedreiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Paratinga, BA, data-nascimento: 21/06/1980, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemar Santana da Silva e de 
Maria Soares dos Santos. A pretendente: EVANILDA MORAIS DOS SANTOS, pro-
fi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Camamu, BA, data-nascimento: 
23/09/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Cos-
me Morais dos Santos e de Eloina Conceição de Santana.

O pretendente: ÉVERSON JESUS DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de perecível, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 01/12/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Lino dos Santos e de Zo-
raide de Jesus Ferreira dos Santos. A pretendente: JESSYCA FERNANDA BAESSA 
DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 15/01/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Francisco Avelino da Silva e de Rosivane Aparecida Baessa dos Santos.

O pretendente: MATHEUS DE ARAUJO, profi ssão: açogueiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1995, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto de Araujo e de Luciana Maria da Silva de 
Araujo. A pretendente: HARIME RODRIGUES DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/1992, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, fi lho de Luiz Rodrigues de Oliveira e de Silvani Lesser.

O pretendente: VICTOR KIM DA COSTA SILVA, profi ssão: ajudante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 24/05/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Davi dos Santos Silva e de Leila 
Oliveira da Costa Silva. A pretendente: GLÁUCIA RAQUEL DE OLIVEIRA, profi s-
são: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/01/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo 
Marques de Oliveira e de Andrea Raquel Lins.

O pretendente: ALLAN JOHNSON OLIVEIRA DE MORAIS, profi ssão: instalador de 
piso vinílico, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nasci-
mento: 03/07/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alvaro 
de Morais Neto e de Maria Aparecida de Oliveira Morais. A pretendente: TALITA CRIS-
TINA DA CONCEIÇÃO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 09/05/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Claudia Regina da Conceição.

O pretendente: FELIPE SILVA SALES, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcio Fernandes Sales e de Joanedes Florentino Silva. 
A pretendente: CAROLINE MAGALHÃES DE PAULA, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Celso de Paula e de Alexsandra da 
Cruz Magalhães de Paula.

O pretendente: CARLOS ANTONIO DA SILVA, profi ssão: cobrador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Pombos, PE, data-nascimento: 16/05/1968, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eurico Camilo da Silva e de Maria Francisca da 
Silva. A pretendente: MARINEIDE VAZ DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de serviços 
gerais, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eudes Coimbra dos San-
tos e de Ana Rita Vaz dos Santos.

O pretendente: JOSÉ MARIO LIMA SILVA, profi ssão: carpinteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Lima Campos, MA, data-nascimento: 25/11/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis Pereira da Silva e de Maria de 
Jesus Lima Silva. A pretendente: IRAMARY RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: cozi-
nheira, estado civil: solteira, naturalidade: Carnaíba, PE, data-nascimento: 15/08/1982, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria das Dôres Rodri-
gues da Silva.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS, profi ssão: operador de máquina, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Barro Preto, BA, data-nascimento: 20/05/1986, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Domingos dos San-
tos e de Cenilda Calazans. A pretendente: ANA PAULA BEZERRA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Altinho, PE, data-nascimento: 25/12/1974, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Máximo Bezerra e de Maria 
Laura Bezerra.

O pretendente: ROBERTO CARLOS VITOR RODRIGUES, profi ssão: sommelier, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 02/11/1986, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Rodrigues de Maria 
e de Francisca Vitor do Nascimento. A pretendente: SIMONE BENASSI, profi ssão: 
profi ssional de recursos human, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 11/03/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Vanderlei Benassi e de Sonia de Oliveira.

O pretendente: HIGOR CLAUDINO DE ASSIS, profi ssão: atendente, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Rio Tinto, PB, data-nascimento: 14/04/1998, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Janio Cleber Lopes de Assis e de Elisandra 
Claudino de Lira. A pretendente: EVELLYN LUQUES DA SILVA, profi ssão: geren-
te de marketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/08/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edilson João 
da Silva e de Luciana Aparecida Luques da Silva.

O pretendente: JOSÉ RODRIGUES DA SILVA NETO, profi ssão: ajudante de cozi-
nha, estado civil: solteiro, naturalidade: Jussiape, BA, data-nascimento: 06/04/1980, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos de Souza e 
de Nilza Rodrigues da Silva. A pretendente: EVA CRISTINA FIGUEREDO DE SOU-
ZA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Brumado, BA, data-nascimento: 
01/09/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cosme Mano-
el de Souza e de Maria Figueredo de Souza.

O pretendente: JOÃO VICTOR RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: embalador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1999, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marilene Rodrigues da Silva. A pretendente: 
TAMIRIS RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Celio Rodrigues da Silva e de Paula Andréa Rodrigues da Silva.

O pretendente: PABLO SENA E SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joao Evangelista de Sousa e Silva e de Adelia Alves de 
Sena e Silva. A pretendente: MONIQUE FELIX BARBOSA LIMA, profi ssão: autôno-
ma, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernado do Campo, SP, data-nascimento: 
22/11/1993, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lindoarte 
Felix de Lima e de Maria Jose da Silva Barbosa Lima.

O pretendente: EDUARDO BEZERRA DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1965, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Bezerra dos Santos e de 
Antonia José dos Santos. A pretendente: NALMIRA LEMOS RIBEIRO, profi ssão: au-
xiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Maravilha, AL, data-nascimento: 
18/11/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Le-
mos Ribeiro e de Maria Pulça Ribeiro.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ PEREIRA BARBOSA, profi ssão: geseiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/1991, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Antonio Barbosa e de Ivanir Pereira. A 
pretendente: JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA DE CAMPOS, profi ssão: do lar, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 27/01/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Aparecido de Cam-
pos e de Elinalda Santos de Oliveira.

O pretendente: JÚLIO CÉSAR BRANDÃO DOS SANTOS, profi ssão: metalúrgico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1989, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Batista dos Santos e 
de Celia Regina da Silva Brandão dos Santos. A pretendente: PAMELA PEREIRA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/05/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcia das 
Graças Pereira.

O pretendente: DIOGENES RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jurema Oliveira da Silva. A pretendente: 
VERÔNICA CAMARGO LOPES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Crispim Lopes Neto e de Vitalina Camargo de Souza Lopes.

O pretendente: MAGNO VIEIRA OLIVEIRA, profi ssão: comerciante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 12/09/1979, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Deli Macedo Vieira e de Noeme 
Campos de Oliveira. A pretendente: ELIANA DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1980, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Lucio da Silva e de Maria 
Aparecida da Silva.

O pretendente: ROGERIO IVO LUIZ CANDIDO, profi ssão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Salgueiro, PE, data-nascimento: 08/11/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivo Luiz Candido e de Ana Lucia Leal. A pretendente: 
JENIFFER DE LIMA PEREIRA, profi ssão: tele atendente, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1991, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Archanjo Pereira e de Ivone Aparecida de Lima Pereira.

O pretendente: ELTON FERREIRA, profi ssão: metalúrgico, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/1983, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ferreira da Cruz e de Raimunda Marta Ferrei-
ra. A pretendente: FERNANDA MÁIRA PEREIRA SILVA, profi ssão: analista de re-
cursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/09/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Ismael 
da Silva e de Carmen Ligia Pereira.

O pretendente: DOUGLAS HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS, profi ssão: repo-
sitor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jilvan José dos Santos e 
de Eletiane Rocha Martins. A pretendente: JASMINY QUEIROZ ZOMINHO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Zominho Filho e de 
Sueli Ferreira Queiroz.

O pretendente: OTAVIO ALVES DOS SANTOS FILHO, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1974, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Otavio Alves dos Santos e de Maria 
dos Santos. A pretendente: EVANIA DOS SANTOS DAS NEVES, profi ssão: autôno-
ma, estado civil: divorciada, naturalidade: Ibotirama, BA, data-nascimento: 02/09/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elieci Souza das Neves e 
de Marilde dos Santos das Neves.

O pretendente: JOSÉ EVERALDO RODRIGUES SANTOS, profi ssão: ferramentei-
ro, estado civil: divorciado, naturalidade: Jussiara, MT, data-nascimento: 15/01/1973, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Afonso dos Santos e de 
Dulce Rodrigues Santos. A pretendente: ARIVANIA DA COSTA DE OLIVEIRA, profi s-
são: técnica de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: Surubim, PE, data-
nascimento: 09/12/1977, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Ademilson 
Campos da Costa e de Maria José de Cassio da Costa.

O pretendente: JONATHAN SILVA NASCIMENTO, profi ssão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Irece, BA, data-nascimento: 23/01/1995, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Marcos do Nascimento e de Gilvanete 
da Silva Nascimento. A pretendente: FERNANDA BARBOSA DA SILVA, profi ssão: 
orçamentista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/09/1995, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Vanderlei Barbosa da 
Siva e de Maria Aparecida Marques da Silva 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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No ano passado, mais de 
10,7 mil processos sobre as-
sassinatos de mulheres no 
Brasil fi caram sem solução pela 
Justiça. Dados reunidos em 27 
tribunais estaduais mostraram 
que o volume de sentenças 
expedidas por conta desse tipo 
crime mais do que dobrou, mas 
ainda têm grande defasagem 
quando comparado ao número 
de ocorrências feminicídio. 

Um levantamento realizado 
pelo Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) mostrou que, no ano 
passado, foram emitidas 4.829 
sentenças, o que representa a 
conclusão de 2.887 processos 
a mais que os solucionados em 
2016. De acordo com o Atlas da 
Violência, os casos de feminicí-
dio aumentaram 15,5% em uma 
década, passando de 4030 casos 
em 2006 para 4645, em 2016.

“Enquanto a responsabili-
zação criminal dos assassinos 
produziu 1.287 novos processos 
em 2016, o número saltou para 
2.643 casos novos no ano se-
guinte”, destacou a assessoria 
do CNJ, alertando para uma 

subestimação dos números. 
Um dos fatores apontados para 
a imprecisão dos dados está na 
difi culdade da categorização 
do crime como feminicídio nos 
sistemas, inclusive policiais.

O feminicídio passou a ser 
tipifi cado como hediondo recen-
temente. Apenas em 2015, a Lei 
13.104 normatizou o feminicídio 
como o crime de assassinato 
de uma mulher cuja motivação 
envolve o fato de a vítima ser 
mulher. Além dos homicídios, 
o estudo ainda mostrou uma 
gama de outras violências que 
atingem as mulheres. “Em 2017, 
tramitaram na Justiça Estadual 
1.448.716 processos referentes 
à violência doméstica e familiar, 
o equivalente a, em média, 13,8 
processos a cada mil brasileiras”, 
destacou o CNJ.

Em relação aos crimes de 
violência conta a mulher, dados 
dos tribunais revelam a solução 
de 540 mil processos ao longo 
do ano passado, contra 908 mil 
que ainda fi caram pendentes de 
decisão judicial ao fi nal de de-
zembro do mesmo ano (ABr).

Mais de 10 mil 
processos de feminicídio 
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