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BOLSAS
O Ibovespa: -0,47% Pontos: 
81.050,76 Máxima de +0,41% 
: 81.765 pontos Mínima de 
-0,58% : 80.965 pontos Volu-
me: 7,54 bilhões Variação em 
2018: 6,08% Variação no mês: 
2,31% Dow Jones: +0,16% Pon-
tos: 25.502,18 Nasdaq: +0,61% 
Pontos: 7.859,68 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7328 Venda: R$ 3,7333 
Variação: +0,68% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,80 Venda: R$ 3,90 
Variação: +0,52% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7208 Venda: R$ 
3,7214 Variação: +0,03% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7070 
Venda: R$ 3,8630 Variação: 
+0,52% - Dólar Futuro (setem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,40% ao 
ano. - Capital de giro, 9,77% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.212,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,45% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 143,010 
Variação: -0,34%.

bro) Cotação: R$ 3,7450 Variação: 
+0,7% - Euro (17h29) Compra: 
US$ 1,1554  Venda: US$ 1,1555  
Variação: -0,09% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3120 Venda: R$ 
4,3140 Variação: +0,58% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2800 Ven-
da: R$ 4,4730 Variação: +0,52%.

Futuro: -0,53% Pontos: 81.105 
Máxima (pontos): 82.095 Míni-
ma (pontos): 80.985. Global 40 
Cotação: 779,403 centavos de 
dólar Variação: +0,99%.

“Sorrisos e abraços 
espontâneos me 
emocionam. Palavras 
até me conquistam 
temporariamente. Mas 
atitudes me ganham 
para sempre”. 
Clarice Lispector (1920/1977)
Escritora e jornalista

posta pelo governo federal. 
O grupo será presidido pelo 
presidente da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil 
e de Confecção (Abit), Fer-
nando Pimentel (ABr).

A Confederação Na-
cional da Indústria 
(CNI) lançou ontem 

(6) uma coalizão para tentar 
remover entraves às expor-
tações brasileiras. O grupo 
identificou 20 barreiras de 
diversos tipos estabelecidas 
por parceiros comerciais 
brasileiros. A maior parte 
dos obstáculos (17) foram 
colocados por países mem-
bros do G20, que reúne as 
19 maiores economias e a 
União Europeia. 

Um estudo feito pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), encomendado pela 
CNI, mostrou que as bar-
reiras técnicas e sanitárias 
causam perdas de 14% às 

 CNI forma grupo para 
derrubar barreiras a 
comércio exterior brasileiro

vendas do Brasil no exterior. 
O percentual representou 
cerca de US$ 30,5 bilhões 
em 2017. Entre os produtos 
brasi leiros barrados por 
restrições sanitárias está o 
pão de queijo, que não pode 
entrar na União Europeia. A 
proibição vem da legislação 
que impede a importação 
de produtos com mais de 
50% de derivados de leite. 
No entanto, o pão de queijo 
tem apenas 20% de lácteos 
na composição e deveria, 
segundo a CNI, ser liberado. 

Na Argentina, os cadernos, 
embalagens e etiquetas en-
frentam uma barreira técnica. 
De acordo com a confede-
ração, o governo argentino 

exige repetidos testes de 
laboratório para comprovar 
que os produtos não têm tintas 
com elevado teor de chumbo. 
As normas são consideradas 
excessivas pelos representan-
tes da indústria brasileira. O 
suco de laranja nacional so-
fre, segundo a CNI, com uma 
barreira tarifária no Japão. 
De acordo com a entidade, 
como o produto brasileiro 
tem mais de 10% de sucrose 
na composição natural, o 
imposto de importação é de 
25,5%. Os sucos de outros 
países, de menor qualidade, 
têm alíquota de 21,3%.

A Coalizão Empresarial para 
Facilitação de Comércio e Bar-
reiras vai atuar para derrubar 

As barreiras técnicas e sanitárias causam perdas de 14% às vendas do Brasil no exterior,

ou cerca de US$ 30,5 bilhões.

essas barreiras que causam 
entraves às mercadorias nacio-
nais no exterior. A ideia tam-
bém é trabalhar para reduzir os 
problemas enfrentados pelos 
exportadores dentro do país, 

especialmente em relação à 
burocracia. Como proposta 
concreta, o setor empresarial 
quer a implementação do 
Portal Único de Comércio 
Exterior, uma iniciativa pro-

As vendas de veículos novos 
no país cresceram 17,7% em 
julho, na comparação com o 
mesmo período do ano passado. 
Foram comercializadas, no mês 
passado, 217.509 unidades. É 
o melhor resultado para julho 
desde 2015. Os dados foram 
divulgados ontem (6) pela 
Anfavea, cujo presidente, An-
tônio Carlos Botelho Megale, 
considerou um bom resultado 
para o setor. “Gradualmente, o 
mercado vem se recuperando 
[da crise econômica]”, disse. 

Em relação a junho, houve 
alta de 7,7%. No acumulado de 
janeiro a julho, o crescimento 
foi de 14,9% em relação ao mes-
mo período do ano passado. A 
produção de veículos montados 
registrou alta de 9,3% no mês 
passado, na comparação com 
julho de 2017. Em relação a junho, 
foi constatada queda de 4,1%, em 
função do ajuste implementado 

O ministro da Educação, Ros-
sieli Soares, reafi rmou ontem 
(6) que as bolsas de estudos 
de pós-graduação da Coor-
denação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) serão mantidas em 
2019. Disse que está discutindo 
com o Ministério do Planeja-
mento a garantia dos recursos 
necessários não apenas para a 
autarquia, mas para ‘todas as 
áreas da educação’.  

“Vou sempre brigar por 
mais recursos na educação”, 
disse o ministro, ao participar 
de debate no  2º Congresso 
Internacional de Jornalismo 
de Educação. “As bolsas da 
Capes, até como dito pelo pró-
prio presidente [Temer], estão 
mantidas. Não haverá nenhuma 
descontinuidade nesse sentido, 
e garantimos que teremos todas 
as bolsas continuadas”.

O orçamento do MEC para 
2019 entrou em foco quando 
o presidente do Conselho Su-
perior da Capes, Abílio Baeta 
Neves, enviou carta ao ministro 
Rossieli na qual dizia que tinha 
sido repassado à instituição um 
teto limitando o orçamento 
para 20190. E que o teto fi xado 

Ministro Rossieli Soares diz 

que “brigará” sempre por

mais recursos na educação.

Aleitamento materno
Termina hoje (7) a Semana Mun-

dial do Aleitamento Materno que  
desencadeou o debate sobre a impor-
tância da amamentação para a vida 
das mães e das crianças. Pesquisa 
indica que crianças amamentadas por 
mais tempo tem menor probabilidade 
morrer precocemente, sofrem menos 
com doenças infecciosas, são mais 
inteligentes e, quando adultas, tem 
menos chances de se tornar obesas 
ou diabéticas. 

Sergio Castro/Estadão
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O ministro da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços 
(MDIC), Marcos Jorge, disse 
ontem (6), ao participar de 
almoço-debate organizado pelo 
Grupo Lide, na capital paulista, 
que as medidas protecionistas 
impostas pelo presidente nor-
te-americano Donald Trump 
preocupam o governo brasileiro 
pelo risco de causar algum tipo 
de prejuízo a médio prazo. Se-
gundo ele, eventuais impactos 
nas exportações brasileiras só 
serão sentidos depois de 2019.

O ministro citou como exem-
plo a soja, cuja produção 
brasileira concorre com a dos 
Estados Unidos na disputa do 
mercado consumidor na China. 
Segundo ele, até o momento, 
as exportações brasileiras do 
produto não foram prejudica-
das e o país tem colocado seu 
produto na China a um preço 
basicamente similar ao que 
vinha exportando antes da 
medida de Trump. Uma das 
preocupações é que a China 
importe mais soja brasileira e o 
mercado interno seja desabas-
tecido, encarecendo os preços 
do produtor nacional. 

“Aos exportarmos um volume 
maior [da soja], poderia faltar 
o insumo internamente para 

Ministro da Indústria, 

Comércio Exterior e

Serviços, Marcos Jorge.
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M A procuradora-geral da Re-

pública, Raquel Dodge, disse  
ontem (6), que estabelecer um 
prazo para obrigar um cidadão 
condenado por improbidade 
administrativa a ressarcir o 
dano causado ao erário “terá 
enorme impacto negativo na 
defesa do patrimônio público”. 
Ela participou nesta segunda da 
abertura do evento “Diálogos: 
a Cooperação Internacional no 
Combate à Corrupção”, na sede 
da PGR, em Brasília.

Sua manifestação refere-se a 
uma reclamação que está sendo 
julgada no STF e que discute a 
fi xação de prazo para que sejam 
abertas ações para cobrar res-
sarcimento dos cofres públicos, 
por desvios praticados em ato de 
improbidade administrativa. A 
Corte formou maioria para fi xar 
o limite de 5 anos para ação de 
improbidade. Em sua fala, Dod-
ge defendeu a importância da 
“obrigação absoluta” de ressarcir 
o dano e recompor o patrimônio 
público sem que haja prazo de 
prescrição.

“Este julgamento terá enorme 
impacto negativo na defesa do 
patrimônio público, caso preva-
leça a regra da prescrição, justa-
mente em um momento em que a 
sociedade anseia por uma virada 

Procuradora-geral da 

República, Raquel Dodge.
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São Paulo - O apresentador 
de TV Luciano Huck afi rmou 
na manhã de ontem (6), que o 
presidenciável Geraldo Alckmin 
é um político competente, mas 
representa a velha política, e 
comentou que “gosta muito” 
de Marina Silva. Apesar disso, 
afi rmou que não dirá em quem 
vai votar nas eleições 2018. As 
declarações foram dadas no 
evento GovTech Brasil, em São 
Paulo.

Questionado sobre a aliança de 
Geraldo Alckmin com o Centrão 
- PP, PR, PRB, Solidariedade e 
DEM -, Luciano disse que Alck-
min é competente, mas não re-
presenta a renovação. “Se fosse 
eleito presidente, entregaria o 
País melhor do que recebeu. Haja 
vista São Paulo, que tem bons 
números, tem boa execução do 
que ele se propôs a fazer. É um 
politico competente, mas é velha 
política”, disse.

Huck também elogiou a “pos-
tura ética” de Marina Silva e a 
história de vida da candidata da 
Rede. “A integridade ética dela 

Apresentador Luciano Huck.
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Venda de veículos cresceu 17,7% em julho; 
melhor resultado para o mês desde 2015

com alta de 27,7% em julho na 
comparação com o mesmo mês 
de 2017. A entidade considera 
que o resultado tem relação 
com o aumento dos preços das 
commodities, especialmente 
algodão, soja e milho.

Megale ponderou que ainda 
é cedo para estimar se haverá 
crescimento na venda de cami-
nhões por causa do aumento 
de custos provocados pelo 
tabelamento do frete. Alguns 
setores produtivos, especial-
mente do agronegócio, avaliam 
alternativas para transporte de 
suas cargas, como o aluguel e 
a aquisição de frota própria. 
“Tem ainda uma decisão a ser 
tomada pelo STF. Mas espera-
mos que o aumento de vendas 
venha como decorrência do de-
senvolvimento econômico do 
Brasil. Se tiver mais atividade 
econômica, com certeza vai ter 
mais venda”, declarou (ABr).

pelo mercado para adequar a 
produção à queda de exporta-
ções. No acumulado de janeiro a 
julho, foi registrada alta de 13%. 

A venda de veículos para 
o exterior teve resultados 
negativos, refl etindo o cená-
rio econômico desfavorável 
dos principais compradores: 

Argentina e México. Houve 
redução de 21,7% em unidades 
exportadas em julho, na com-
paração com igual período de 
2017. Em relação a junho, foi 
constatada queda de 20,9%. No 
acumulado até julho, a redução 
foi de 2,8%. A venda de má-
quinas agrícolas foi destaque, 
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Em relação a junho, houve alta de 7,7%.

Huck: Alckmin é competente, 
mas é a ‘velha política’

é inegociável. Essa retidão é im-
portante para o debate”. Indaga-
do se apoiaria algum candidato, 
disse que quer esperar o início 
da campanha, mas não vai dizer 
em quem vai votar. Segundo ele, 
seu compromisso contratual é o 
de “não ser partidário”. “Não vou 
declarar voto, nunca declarei. 
Mas todo mundo sabe que tenho 
respeito e admiração pela Mari-
na, como tenho pelo Alckmin”, 
afi rmou (AE).Medidas protecionistas 

norte-americanas preocupam

produção de ração ou aumen-
tar internamente o valor para 
a produção importante como 
é a carne, o que poderia tirar 
nossa competitividade [de 
exportação da carne a preços 
competitivos]”, afi rmou. 

De acordo com o ministro, o 
presidente Michel Temer discu-
tiu com o presidente da China, 
Xi Jinping, durante reunião na 
10ª Cúpula do Brics, em julho, 
em Joanesburgo, a possibilida-
de de o governo chinês abrir 
uma cota para importação de 
produtos do benefi ciamento da 
soja, como óleo e grão moído 
(ABr).

Prazo em ação de improbidade 
terá ‘impacto negativo’

de paradigma na consolidação 
dos instrumentos de defesa do 
interesse público, da probidade e 
do efetivo combate à corrupção 
em nosso País”. Destacou ainda 
que o ressarcimento do dano não 
é uma sanção penal, mas uma 
obrigação civil e administrativa.

“Quem se apropriou de algo que 
não lhe pertence, deve restituí-lo 
integralmente. O ordenamento 
jurídico brasileiro veda o chama-
do enriquecimento sem causa”. O 
prazo de cinco anos para o res-
sarcimento do dano causado ao 
erário “enseja o enriquecimento 
ilícito em detrimento da adminis-
tração pública” (AE).

Garantida a manutenção de 
bolsas da Capes em 2019

poderia levar  a suspensão das 
bolsas de 93 mil pesquisadores 
e de alunos de pós-graduação 
a partir de agosto do próximo 
ano. O Conselho da Capes 
também previu o corte do 
pagamento para mais 105 mil 
bolsistas que trabalham e pes-
quisam com educação básica.

“O que o Conselho da Capes 
apresentou foi um alerta de 
que, se acontecer, poderá tra-
zer prejuízos. Não está estabe-
lecido e não será estabelecido. 
O MEC garante que, para as 
bolsas da Capes, teremos todo 
o orçamento necessário para 
a continuidade”, afirmou o 
ministro (ABr).
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A necessidade da 
capacitação de novos 

profi ssionais
Como os jovens 

pertencentes a “Geração 

Y” estão adentrando o 

mercado de trabalho 

e qual será a marca 

deixada por eles

Uma pesquisa realizada 
pela Robert Half, es-
pecialista em Recruta-

mento e Seleção, ao entrevistar 
CFOs de diversos segmentos 
diferentes, revelou que cerca 
de 48% destes líderes apresen-
tam difi culdades para atrair os 
novos talentos pertencentes 
à Geração Y – também lidos 
como a parte da população 
nascida entre a década de 1980 
e o fi nal da década de 1990, 
ou seja, indivíduos que hoje 
estão sendo introduzidos à vida 
adulta e, por conseguinte, ao 
mercado de trabalho. 

Mas, qual é a origem desta 
difi culdade? Esta geração sur-
giu em paralelo a um momento 
próspero da economia mun-
dial, juntamente ao advento 
da internet e outras inúmeras 
tecnologias que, logicamente, 
deveriam trazer mais agilidade, 
simplifi cação e resultados para 
a indústria, diferentemente de 
seus antecessores. Estes jo-
vens têm em mãos ferramentas 
e possibilidades muitas vezes 
inéditas até então. Segundo os 
dados relevados pela Robert 
Half, este talvez seja um dos 
maiores problemas. 

. O desafi o da adaptação 

de mercado - O campo da 
Tecnologia da Informação, em 
especial, é um dos fatores de 
maior relevância neste debate. 
É comum que nos deparemos 
com empresas já consolidadas 
em suas áreas de atuação que, 
por terem alcançado tamanho 
sucesso somente com o uso de 
métodos tradicionais, ainda 
apresentam uma certa resis-
tência às novas implantações 
tecnológicas que continuam 
a surgir. Se engana quem 
imagina que a implementação 
de uma cultura corporativa 
voltada às necessidades desta 
nova geração afetará a produti-
vidade geral de uma empresa. 

. A importância do diá-

logo, da fl exibilidade e do 

delineamento colaborativo 

de metas - Quando falamos 
sobre a necessidade de ade-
quação do mercado, é preciso 
que tenhamos em mente as 
principais características que 

diferem esta nova geração da 
com a qual as empresas já estão 
habituadas. Uma das palavras-
-chave neste caso é “risco”, a 
ousadia de tentar novas em-
preitadas e iniciativas sempre 
que lhes surgir a oportunidade. 
O mercado dinâmico e em 
constante metamorfose das 
startups não nos deixa mentir. 
Os modelos de trabalho estão 
sendo repensados, assim como 
suas métricas de resultado e 
bonifi cações. 

Para as empresas já exis-
tentes que buscam reter essa 
mentalidade ágil e criativa, cer-
tas medidas podem – e devem 
- ser consideradas. Empresas 
que apresentam uma postura 
fl exível a respeito da jornada 
de trabalho, que oferecem pla-
nos de carreira customizados 
de acordo com as aptidões de 
cada colaborador, que deem 
espaço para a autonomia de 
sua equipe e estejam abertas 
a discussão de novas ideias e 
oportunidades já se diferem 
muito perante a concorrência 
que também deseja buscar 
novos talentos para seus de-
partamentos. 

. Não subestimemos o va-

lor deste geração - Os millen-
nials são pessoas multitarefas, 
criativas e que hoje lidam com 
uma economia que infelizmen-
te exige cada vez mais energia 
e inovação de sua parte. Isso 
não quer dizer que grandes 
conglomerados corporativos 
estão para se tornar obsoletos, 
de forma alguma – só signifi ca 
que a adequação de cultura, 
mentalidade e metodologia 
de trabalho são eventos inevi-
táveis para sua sobrevivência. 

Dados estes pontos, enten-
demos que a educação também 
é uma responsabilidade nossa, 
como empresários e líderes. 
Enquanto não temos o poder 
de intervir diretamente no que 
será transmitido para estes 
jovens até o momento em que 
eles adentram efetivamente o 
mundo corporativo, temos em 
nossas mãos a possibilidade 
de reorganizar nossa cultura 
e nossas políticas internas de 
capacitação. 

Acreditar em uma missão 
é o maior incentivo que um 
trabalhador pode ter, indepen-
dentemente de sua geração ou 
faixa etária. 

(*) - É administrador de fi nanças, 
sócio e diretor executivo da ITO1.

Davi Marim (*)
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Amamentar até que idade? 
Quando começar a dar ali-
mentos? Que alimentos posso 
oferecer ao bebê? Essas são 
algumas das inúmeras dúvidas 
que surgem com a chegada 
de um novo integrante na 
família. Para ajudar pais e 
responsáveis, foi criado, em 
2002, o Guia Alimentar para 
Crianças Menores de Dois 
anos. Neste ano, o documento 
será atualizado. O material 
está em consulta pública até 
o próximo dia 25.

De acordo com o Ministério 
da Saúde, os dois primeiros 
anos de vida são decisivos para 
o crescimento e o desenvolvi-
mento adequado da criança 
e também para a formação 
de hábitos e para garantir 
saúde durante toda a vida. 
“A alimentação tem papel 
fundamental em todo esse 
processo”, ressaltou a pasta.

A nova edição do documen-
to está alinhada com o Guia 
Alimentar para a População 
Brasileira e traz recomenda-

Os dois primeiros anos de vida são decisivos para o crescimento 

e o desenvolvimento adequado da criança.

Cynthia de Benito/EFE

Na última sexta-feira (3), a data foi lembrada pela impren-
sa portuguesa, que conta o que aconteceu naquele 3 de 
agosto de 1968, quando o ditador caiu de uma cadeira de 

lona na casa que tinha em Estoril, a 30 km de Lisboa. A queda 
ocorreu durante uma visita de um calista, que esperava Salazar 
se sentar. O ditador exagerou no movimento e caiu para trás, 
batendo a nuca no chão.

A pancada, aparentemente inofensiva, se revelou grave um 
mês depois, quando ele se submeteu a um exame neurológico. 
Começava então a busca de um médico para operá-lo. Após vários 
candidatos serem descartados, António Vasconcelos Marques 
acabou sendo escolhido, e o governante foi internado com o 
maior sigilo no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, no dia 6 
de setembro de 1968. O ditador foi operado na madrugada do 
dia seguinte por uma equipe de dez médicos, algo “muito natu-
ral por se tratar da pessoa que era”, segundo disse, em 2009, a 

anestesista Maria Cristina da Câmara, 
cujo relato voltou a ser reproduzido 
pela imprensa portuguesa.

“Salazar estava completamente 
recuperado da operação e tinha uma 
conversa agradável e muito simpática. 
Reconhecia todos, o que era um exce-
lente sinal. E, como se sabe, antes da 
operação ele se confundia com frequên-

cia”, contou ela. Nas primeiras horas de pós-operatório, Salazar 
recebeu um telegrama do ditador espanhol, Francisco Franco. 

“Com o profundo afeto de sempre, faço fortes votos de rápida 
e feliz recuperação”, dizia a mensagem. Mas, em 16 de setembro, 
dez dias depois, Salazar sofreu um AVC, conforme consta nos 
arquivos médicos, e chegou a receber a extrema-unção de um 
padre de Lisboa.

Contrariando as previsões, Salazar conseguiu sair do coma, mas 
já não era o mesmo. Não se lembrava mais de assuntos recentes, 
a capacidade motora estava reduzida, e o Conselho de Ministros 
decidiu que Marcelo Caetano seria o novo presidente. Era 27 
de setembro de 1968. Salazar nunca soube. Voltou à residência 
ofi cial, o Palácio de São Bento, e convocava com frequência os 
ministros, que compareciam pacientemente, alguns deles inclusive 
depois de deixar a pasta, para fi ngir que continuavam no poder.

“Ninguém teve coragem de contar ao ditador, de 80 anos, que 
foi substituído”, afi rmou a revista “Time” em uma reportagem 
publicada em 1969, um ano antes de sua morte. O início do fi m 
da ditadura foi consumado com o mandato de Caetano, que foi 
atacado pela ala mais reacionária do “Estado Novo” adotado por 
Salazar, pela crise do petróleo de 1973 e pelo fracasso nas guerras 

António de Oliveira Salazar, em 1957.

O Chile se tornou o primeiro país da 
América Latina a proibir completamente 
o uso de sacolas plásticas em todos os de-
partamentos comerciais de seu território. 
O presidente chileno, Sebastián Piñera, 
reeleito em março, foi pessoalmente a 
Santiago para celebrar a publicação da lei 
no Diário Ofi cial da última sexta-feira (3).

Na capital do país, o mandatário distri-
buiu bolsas de pano pelas calçadas. “O 
nosso objetivo é passar gradualmente da 
cultura ‘usa e descarta’ àquela saudável 
dos materiais recicláveis e da economia 
circular”, comentou. A lei proíbe os esta-
belecimentos comerciais de entregarem 
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Portugal lembrou os 50 anos do 
início do fi m do regime de Salazar
Ele foi ditador de Portugal por 36 anos, até cair de uma cadeira e precisar ser substituído. A queda que 
António de Oliveira Salazar sofreu há exatos 50 anos foi o princípio do fi m do regime, que acabou em 1974

coloniais portuguesas em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, 
antes da explosão da Revolução dos Cravos, em 1974.

A história da fatal queda da cadeira que começou a desintegrar 
o regime continua tão fascinante para os portugueses que, no 
dia dos 50 anos do acontecimento, vários textos são dedicados 
exclusivamente à cadeira. 

“Não caia nessa. Saiba como escolher a cadeira ideal”, é o 
título de um artigo publicado pela emissora “TSF” no qual, 
aproveitando a data, explica “os cuidados para ter ao se sentar 
e como escolher a cadeira ideal, para evitar pequenas grandes 
tragédias como a que aconteceu com o ditador português”. Além 
disso, proliferam as recomendações da Sociedade Portuguesa de 
Ortopedia e Traumatologia, que ressalta que tombos e quedas 
“são responsáveis por 70% das mortes acidentais” na terceira 
idade e que é preciso aumentar os cuidados.

“Ninguém teve 
coragem de 
contar ao ditador, 
de 80 anos, que 
foi substituído”

Saúde abre consulta pública
para novo guia alimentar infantil

ções sobre a alimentação das 
crianças nos dois primeiros 
anos de vida, para promover 
saúde, crescimento e desenvol-
vimento. “O guia pretende ser 
um apoio à família no cuidado 
cotidiano à criança, tanto nos 
momentos de dúvida, durante o 
aleitamento materno, como no 
enfrentamento aos desafi os co-
tidianos, no estímulo à prática 
da cozinha e do comer juntos”.

A atualização deve subsidiar 
ações de educação alimentar e 
nutricional em âmbito individu-
al e coletivo no SUS e em outros 
setores. “É essa a perspectiva, 
apresentar as informações 
necessárias para incentivar, 
apoiar, proteger e promover a 
saúde e a segurança alimentar e 
nutricional da população menor 
de 2 anos de idade”, disse o 
ministério (ABr).

Chile é o 1º país da América Latina a proibir 
sacolas plásticas

cada sacola plástica entregue e vale em 
todo o território chileno.

A iniciativa pretende eliminar o uso de 
sacolas plásticas nos próximos dois anos. 
“O Chile é um dos primeiros no mundo 
a dizer ‘tchau!’ para as sacolas plásticas. 
Acredito que isso seja bom para o Chile, 
para a América Latina e para o mundo”, 
adicionou Piñera. A medida, que já tinha 
sido aprovada em maio pelo Congresso, 
estabeleceu que, a partir de agora, as 
empresas têm seis meses para eliminar 
as sacolas plásticas, enquanto o comércio 
de pequeno porte tem dois anos para se 
adaptar às novas normas (ANSA).

sacolas plásticas, exceto em casos cuja 
embalagem seja necessária para higiene ou 
para evitar o desperdício de alimentos. A 
legislação estabelece multa de U$370 por 

Pelas poucas cenas do 
thrailer, parece que o longa 
“Bohemian Rhapsody”, de 
Bryan Jay Singer, não decep-
cionará. O drama, que conta a 
história da formação da banda 
Queen e da vida do vocalista 
Freddie Mercury, estreia no 
Brasil no dia 1º de novembro. 
Interpretar uma lenda do rock 
que está há gerações de distân-
cia foi o que fez Rami Malek, 
de 38 anos, tremer as pernas. 
Quando Mercury morreu, o 
protagonista do longa tinha 
apenas 10 anos.

“Quando me escalaram, 
pensei: pode ser o papel que 
defi nirá a minha carreira. Dois 
minutos depois, percebi: meu 
Deus, também pode arruinar 
minha carreira para sempre”, 
disse o ator nascido em Los An-
geles, de família egípcia. Além 
disso, para Malek, tratou-se 
de seu primeiro papel como 
protagonista - e só chegou a ele 
depois de uma produção muito 
confusa. Sacha Baron Cohen, 

O mito Freddie Mercury 
chega às telonas

renomado ator britânico, era 
quem deveria ser Mercury nas 
telonas, mas ele renunciou ao 
papel, aparentemente por de-
savenças com a banda Queen.

Depois, outro britânico, Ben 
Whishaw, foi escalado para o 
papel, mas também desistiu. E 
então, em dezembro de 2017, 
a Fox disse que o diretor do 
longa, Bryan Singer, tinha sido 
demitido por ausências injusti-
fi cadas. Logo depois, voltaram 
atrás e confi rmaram Singer na 
direção. Em meio a essa tem-
pestuosa produção, há ainda o 
retrato de uma história realista 
da vida selvagem do astro Fre-
ddie Mercury, dividido entre as 
drogas e a homossexualidade.

O fi lme percorre 15 anos 
da banda britânica, desde a 
década de 70, com a união de 
Mercury, Brian May e Roger 
Taylor (Gwilym Lee e Ben 
Hardy no longa), até o icônico 
Live Aid, festival de música de 
1985, seis anos antes da morte 
do vocalista (ANSA).

Robô Curiosity comemora 
6 anos em Marte

O robô Curiosity comemorou 6 
anos explorando o planeta vermelho 
no domingo (5). O rover da NASA 
pousou na Cratera Gale, em Marte, 
no dia 5 de agosto de 2012, quando 
iniciou a missão que transformou 
os conhecimentos da superfície 
marciana, mostrando um planeta 
que pode ter hospedado vida e que, 
talvez, ainda possa hospedá-la.

Dentre as descobertas feitas pelo 
Curiosity desde então, destacam-
-se porções do solo que fi zeram 
parte do leito de rios e um terreno 
que já abrigou um lago. Além disso, 
localizou desertos de areia pare-
cidos com os da Terra, encontrou 
boro (elemento químico essencial 
para a vida) e moléculas orgânicas 
que alimentam a esperança de en-
contrar formas de vida em Marte.

Essa esperança foi aumentada 
ainda recentemente, quando rada-
res italianos descobriram um lago 
salgado sob a superfície marciana. 
Graças aos sucessos das descobertas 
do Curiosity e aos obstáculos que o 
robô enfrentou desde o seu lança-
mento, como problema nas rodas e 
no computador de bordo, a NASA está 
trabalhando no sucessor do Curiosity, 
chamado Missão Marte 2020.

Enquanto Curiosity fi naliza a 
segunda fase da sua missão até o 
fi m deste ano, espera a chegada da 
última sonda lançada pela NASA, 
chamada Insight, que estudará o co-
ração de Marte. A aterrissagem está 
prevista para novembro (ANSA).
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A - Bolsas de Jornalismo
Até o próximo dia 22, estudantes do ensino médio de escolas públicas 
da região metropolitana de São Paulo podem se inscrever no programa 
“Acontece na Escola”, da Agência Mural de Jornalismo das Periferias. 
Serão oferecidas dez (10) bolsas, no valor de R$ 600, para alunos matri-
culados em 2018 que queiram produzir uma reportagem sobre a escola 
em que estudem, em parceria com um jornalista correspondente da 
agência. O objetivo é amplifi car vozes de estudantes das periferias da 
Grande São Paulo e estimular o interesse e a crítica das notícias por meio 
da prática jornalística. É projeto “Mural nas Escolas”, que consiste na 
realização de palestras e ofi cinas sobre jornalismo em escolas públicas. 
Acessar: (www.agenciamural.org.br/acontecenaescola). 

B - Imóveis em Portugal
O escritório Brasil Salomão e Matthes Advocacia, em parceria com a 
Câmara Portuguesa de São Paulo e com as imobiliárias Axpe e Porta da 
Frente, da rede Christie’s, promove os seminários “Investimento Imo-
biliário em Portugal”, na próxima quinta-feira (9), das 8h30 às 11h30, 
no Hotel Unique. O evento conta com debates sobre oportunidades 
de negócios imobiliários para investidores brasileiros interessados no 
mercado português, bem como esclarecimentos sobre o Golden Visa 
(visto/cidadania) e outros assuntos pertinentes ao tema investimentos 
em Portugal. Mais informações: (http://axpe.com.br/evento-pt).

C - Técnicas de Liderança
Saber lidar com as equipes para que elas alcancem os objetivos de ma-
neira harmoniosa e priorizando o bem estar de todos é um dos desafi os 
dos líderes. Pensando nisso a Associação Brasileira da Indústria de Má-
quinas e Equipamentos promove, na próxima sexta-feira (10), o curso 
“Técnicas de Liderança para Profi ssionais de Chão de Fábrica”. Objetiva 
apresentar técnicas para que os participantes consigam exercer sua 
liderança gerenciando o capital humano de forma efi ciente, garantindo 
desempenho satisfatório para a empresa. Dirigido a gerentes, encar-
regados, supervisores, líderes informais e profi ssionais que atuem na 
tomada de decisão na área industrial. Informações e inscrições: (www.
abimaq.org.br) ou tel. (11) 5582-6321/6313.

D - Setores da Hospitalidade
Entre os dias 18 e 21 de setembro, no São Paulo Expo, acontece a 
Equipotel, única feira da América Latina que reúne todos os setores da 
hospitalidade. É o destino certo para aqueles que desejam encontrar 
soluções para o primor na habilidade de gerir o seu negócio e acolher 
o seu cliente. E ainda: os visitantes poderão vivenciar experiências ex-
clusivas em conteúdo, inovação, negócios e relacionamento. O evento  
conta com 300 expositores que apresentarão seus produtos e serviço. 
O credenciamento é gratuito: basta acessar (www.equipotel.com.br), 
preencher o formulário, e imprimir a sua credencial. 

E - Amyr Klink 
Entre os próximos dias 19 e 28, a obra do navegador Amyr Klink intitu-
lada de “Linha D’Água – Viagens Oceânicas de Amyr Klink e suas lições 
sobre a água” estará no Tietê Plaza Shopping com cerca de 30 fotografi as 
expostas em painéis acompanhadas de textos explicativos sobre as mais 
de 40 viagens oceânicas realizadas por ele e por sua esposa Marina Klink, 
desde os anos 80. O objetivo do projeto é estimular a refl exão sobre o 
consumo consciente de água. Para quem busca por detalhes mais apro-
fundados sobre o tema, Amyr Klink fará uma palestra gratuita gratuita 
contando a sua história no dia 25, às 10h30. Mais informações: (www.
tieteplazashopping.com.br).

F - Carros Elétricos
A Nissan do Brasil e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
assinaram memorando de entendimento que tem como objetivo iniciar es-
tudos para soluções futuras para as baterias usadas de veículos elétricos. Os 
convênios permitirão que a fabricante japonesa de automóveis e o grupo de 
pesquisa da UFSC testem as aplicações dessas baterias. Dentre os trabalhos 
a serem realizados, pode-se destacar o estudo do potencial das baterias 
como sistemas de armazenagem de energia, o que a Nissan chama em todo 
o mundo de Xstorage Buildings (ou Edifícios de Armazenagem) para a 
geração de energia de maneira independente da rede elétrica convencional.

G - Data Driven 
Amanhã, quarta-feira (8), acontece a primeira edição do Data Driven Day. 
O evento, realizado pela Data Business Intelligence, empresa de consultoria 

do Grupo Havas especializada em Big Data Analytics, será apresentado 
simultaneamente em seis países, contemplando cidades como Bogotá, 
Buenos Aires, Ciudad de México, Lima, Miami e São Paulo. A iniciativa, 
que acontecerá na ESPM, na Vila Mariana, marca a entrada da DBI no 
Brasil e visa fomentar a cultura “data-driven”, estimulando os presentes a 
refl etirem sobre como as empresas podem aproveitar dados e tecnologia, 
aumentar a competitividade e otimizar seus negócios. Para isso, contará 
com a presença de executivos de grandes empresas e startups. Para mais 
informações acesse: (http://datadrivenday.com/sao-paulo/).

H - Operações Ferroviárias
A Rumo vem registrando há três anos quedas contínuas de acidentes 
ferroviários em seus mais de 12 mil km de vias férreas que cruzam seis 
estados. Entre 2015 e 2018, o percentual de redução dessas ocorrências 
é de 46% por conta de investimentos constantes em material rodante 
(novas locomotivas e vagões) e, principalmente, em pessoas. O Projeto de 
Segurança Ferroviária já idealizou 137 ações com o foco de reduzir a zero 
os acidentes. A Rumo é a maior operadora logística com base ferroviária 
independente do Brasil e América Latina. Tem quatro concessões em 
seis estados. Com mil locomotivas e 25 mil vagões, a empresa oferece 
uma gama completa de serviços interligando centros de produção, polos 
consumidores e portos marítimos. 

I - Coach #1 do Mundo
O único caminho para um Brasil melhor é com cidadãos melhores. Esta 
é uma das refl exões que norteiam as ações do Instituto Brasileiro de 
Coaching. Por isso, o presidente da organização José Roberto Marques 
dividirá o palco com o maior coach do mundo, Anthony Robbins, que virá 
pela primeira vez ao Brasil. O evento, comandado pelo líder mundial em 
desenvolvimento de pessoas e organizações, acontece nesta quinta-feira 
(9), das 8h às 20h no São Paulo Expo, e tem o objetivo de proporcionar ao 
público a compreensão sobre as barreiras que atrapalham o crescimento 
e impedem as pessoas de se tornarem quem realmente desejam ser. 
Para mais informações, acesse: (http://www.tonyrobbinsbrasil.com.br/).

J - Fast Fashion
No próximo sábado (11) a Kiabi (pronuncia-se Kiabí), uma das maiores 
redes de moda da França inaugura sua primeira loja no Brasil. Locali-
zada no Shopping Ibirapuera, são 1.500 m², com produtos de vestuário, 
acessórios e calçados para toda a família, de recém-nascidos e prema-
turos, crianças, homens, mulheres e plus size. Pertencente à família 
Mulliez, dona das marcas Leroy Merlin, Decathlon e Zodiô (decoração 
e produtos para casa), já presentes no Brasil, a equipe da Kiabi usou a 
experiência destas marcas e um amplo estudo do mercado brasileiro 
para desenvolver seu plano de negócios. Fundada em 1978, a Kiabi 
movimenta 2 bilhões de euros anualmente e comercializa em média 275 
milhões de peças por ano.

A - Bolsas de Jornalismo
Até o próximo dia 22, estudantes do ensino médio de escolas públicas 

D - Setores da Hospitalidade
Entre os dias 18 e 21 de setembro, no São Paulo Expo, acontece a 

Sabemos que 

administrar uma 

empresa não é uma 

tarefa fácil

Afi nal, são muitas vari-
áveis envolvidas, além 
das questões humanas, 

psicológicas, a atividade ainda 
exige que se saiba lidar com 
muitos cálculos, entrada e 
saída de dinheiro, e o empre-
endedor deve fi car atento e 
revisar com exatidão todos os 
lançamentos na conta. 

Ter uma visão ampla e com-
pleta da situação fi nanceira 
do negócio ajuda a evitar sur-
presas indesejadas no futuro, 
como por exemplo, perdas por 
inefi ciência ou desvios. Muitos 
micro e pequenos empresários 
ainda fazem o controle fi nan-
ceiro manualmente e utilizam 
as tão conhecidas planilhas de 
custos no computador. 

Porém, o que a grande maio-
ria ignora é que essa prática, 
além de ultrapassada, pode le-
var seu negócio à falência. Digo 
isso porque nos dias atuais, ter 
um empreendimento engloba 
ter um conhecimento minima-
mente razoável sobre alguns 
cálculos, impostos e despesas, 
e se você não organizar tudo 
com a devida atenção, com 
certeza irá se esquecer de pa-
gar algum tributo importante.

Com as mudanças no for-
mato de sistemas de trabalho 
e contratações, por exemplo, 
é crescente o número de 
profi ssionais que atuam como 
pessoas jurídicas e também 
micro e pequenas empresas. 
Essa gama de trabalhadores 
não compreende muito bem 
os trâmites contábeis e muitas 
vezes comete erros que podem 
comprometer seus negócios.

Segundo uma pesquisa re-
alizada pelo SPC Brasil e 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas, o número 
de empresas inadimplentes 

cresceu 9,37% em maio, em 
relação ao mesmo período 
em 2017. De acordo com as 
instituições, esse é o maior 
crescimento para o indicador 
nessa base de comparação des-
de setembro de 2016 (9,61%). 
Em relação a abril, sem ajuste 
sazonal, a alta de inadimplência 
das empresas foi de 0,73%.

Diante desse cenário, as 
plataformas tecnológicas tor-
nam-se grandes aliadas para 
ter uma empresa saudável 
do ponto de vista contábil e 
fi nanceiro, de maneira segura 
e ágil. No mercado já existem 
algumas ferramentas que além 
de automatizar e agilizar todo 
o processo, ajudam na gestão 
fi nanceira do negócio. Além 
disso, por meio de um dispo-
sitivo móvel o empreendedor 
consegue ter acesso a todo o 
seu serviço contábil com muito 
mais transparência e controle 
sobre sua documentação. 

Outra vantagem do mundo 
digital é a possibilidade de con-
seguir se comunicar de forma 
mais simples e direta com con-
tadores e técnicos resolvendo 
dúvidas mais urgentes. Por fi m, 
acredito que alguns empreen-
dedores já notaram que fazer 
uso das soluções tecnológicas 
disponíveis na área contábil 
da sua empresa, permite que 
os gestores possam se ocupar 
mais com novos projetos e 
estratégias que visam o cres-
cimento do negócio. 

Quanto menos tempo perder 
com as práticas burocráticas 
e desgastantes que envolvem 
o processo contábil, mais o 
empreendedor tem tempo 
livre para se preocupar com 
aquilo que infl uencia, de fato, 
na evolução e no crescimento 
da empresa.

(*) - Formado em Ciência da 
Computação pela Universidade 

Federal da Bahia, é CEO e
Co-fundador da Agilize, primeira 

startup de contabilidade
online do país.

Rafael Caribé (*)

O Índice de Confiança do Empresá-
rio do Comércio (ICEC) na cidade de 
São Paulo registrou queda pelo quarto 
mês consecutivo, de 6,6%, passando 
de 109,3 pontos em junho para 102,2 
pontos em julho. Essa foi a maior va-
riação negativa mensal apontada desde 
junho de 2013, quando houve retração 
de 9,4%. Na comparação com o mesmo 
período do ano passado, o índice caiu 
1,8%, algo que não ocorria desde maio 
de 2016. Apurado mensalmente pela 
FecomercioSP, o ICEC varia de zero 

(pessimismo total) a 200 pontos (oti-
mismo total).

Na análise por porte, tanto as pe-
quenas empresas quanto as grandes 
apresentaram queda no índice. No ICEC 
das empresas com até 50 empregados, 
houve baixa de 6,7%, ao passar de 108,9 
pontos em junho para 101,7 pontos em 
julho. Para as empresas de grande porte, 
a confiança retraiu 3,5%, passando de 
127,1 pontos para os 122,6 pontos atuais.

Segundo a assessoria econômica da Fe-
comercioSP, a queda do indicador reflete 

o momento de instabilidade do País. A 
lenta melhora na taxa de desemprego, a 
alta do dólar, as incertezas políticas e a 
baixa confiança dos consumidores aba-
laram a confiança do empresário. Esse 
período de instabilidade deve continuar 
pelo menos até a definição eleitoral, em 
outubro. Diante disso, os empresários 
devem adotar uma linha de cautela em 
suas ações e decisões, priorizando aus-
teridade em suas operações e evitando 
o endividamento e os altos estoques (AI/
FecomercioSP).

O desempenho da indústria 
de brinquedos registrado nos 
últimos anos deve se manter, 
prevê o presidente da Abrinq, 
Synésio Batista da Costa.  Em 
2017, o faturamento total da 
indústria foi de R$ 6,4 bilhões, 
sendo que a produção nacio-
nal performou R$ 3,8 bilhões. 
Crescimento de 5% em relação 
a 2016.

“Data mais importante para 
a indústria do brinquedo, o Dia 
das Crianças deve confi rmar sua 
tendência natural de evolução 
de compras, e as encomendas 
mostram que que vamos con-
tinuar avançando”, constata 
Synésio. Segundo o presidente 
da Abrinq, os preços dos brin-
quedos estão estagnados, e que 
mais de 60% da oferta está na 
faixa de R$ 50,00. “A indústria 

está apostando no aumento do 
consumo per capita”.

Para este Dia da Criança 
mais de 1 mil novos brinquedos 
estão chegando às lojas, con-
tribuindo para a animação do 
mercado. O mercado nacional 
do brinquedo deve movimentar 
este ano perto de R$ 7 bilhões, 
e as vendas da Semana da 
Criança podem representar 
35% desse total.

Dados da entidade mostram 
que as vendas de brinquedos 
com valores acima de R$ 100,00 
cresceram sua participação nas 
vendas, passando de 12,4% para 
14,9% do total ano passado. As 
vendas de brinquedos também 
registraram crescimento nas 
faixas de preços até R$ 10,00 
(7,5%) e entre R$ 11,00 e R$ 
20,00 (10,9%) - (AI/Abrinq).

A Selic deve permanecer em 6,5% ao ano até o fi m de 2018.

A informação consta do boletim Focus, publicado sema-
nalmente pelo Banco Central (BC), com projeções de 
instituições para os principais indicadores econômicos. O 

IPCA em 2019 será 4,10%, mesma estimativa há sete semanas; 
4% em 2020; e 3,93 em 2021.

Essas estimativas estão abaixo da meta que deve ser perse-
guida pelo BC. Neste ano, o centro da meta é 4,5%, com limite 
inferior de 3% e superior de 6%, neste ano. Para 2019, a previsão 
é 4,25%, com intervalo de tolerância entre 2,75% e 5,75%. Para 
2020, a meta é 4% e 2021, 3,75%, com intervalo de tolerância de 
1,5 ponto percentual para os dois anos (2,5% a 5,5% e 2,25% a 
5,25%, respectivamente).

Para alcançar a meta de infl ação, o BC usa como instrumento 
a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 6,5% ao ano. De 
acordo com as instituições fi nanceiras, a Selic deve permanecer 
em 6,5% ao ano até o fi m de 2018. Para 2019, a expectativa é de 
aumento da taxa básica, terminando o período em 8% ao ano, e 
permanecendo nesse patamar em 2020 e 2021.

Quando o Copom aumenta a Selic, o objetivo é conter a demanda 
aquecida, e isso causa refl exos nos preços porque os juros mais 
altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Quando o 
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Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
Presidente: Marcia Ruiz Alcazar – Gestão 2018-2019
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909
Tel.: 11 3824.5400 - Fax: 11 3824-5486
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br - Site: www.crcsp.org.br

CRCSP EM AÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS E 
INFORMAÇÃO POR TODO O ESTADO DE SÃO PAULO

Entre os meses de junho e agosto, uma caravana do CRCSP esteve 
nas 18 cidades onde há delegacias regionais da entidade levando 
informação para delegados, representantes de entidades, autoridades e 

CRCSP e pela posse dos novos delegados que assumem o cargo com 

onde há uma delegacia regional e levar as novidades para delegados 

informação e conhecimento podemos todos juntos atuar em prol de mais 

Mercado fi nanceiro mantém 
estimativa de infl ação em 4,11%
A estimativa de instituições fi nanceiras para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a infl ação 
ofi cial do país, este ano permanece em 4,11%

Copom diminui os juros básicos, a tendência é que o crédito fi que 
mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo 
o controle da infl ação. A manutenção da Selic indica que o Co-
pom considera as alterações anteriores sufi cientes para chegar 
à meta de infl ação.

A projeção para a expansão do PIB permaneceu em 1,5%. A 
previsão de crescimento do PIB para 2019 se mantém há cinco 
semanas em 2,5%. As instituições fi nanceiras também projetam 
crescimento de 2,5% do PIB em 2020 e 2021. A previsão do mer-
cado fi nanceiro para a cotação do dólar também permanece em 
3,7 no fi m deste ano e no fi m de 2019. Para 2020, a estimativa cai 
para R$ 3,69. No fi nal de 2021, a previsão sobe para R$ 3,75 (ABr).

Crescimento acima de 8% nas 
vendas para o Dia das Crianças

Confi ança do empresário do comércio caiu em julho
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Um país dividido
A pouco mais de dois 

meses do pleito de 7 de 

outubro, não se sabe 

quem se sentará na 

cadeira presidencial

Mas um cenário já está 
bem definido: seja 
quem for o eleito, co-

mandará um país rachado, com 
bandas em litígio. De um lado, 
grupos oposicionistas, alguns 
sob o habitat de partidos que 
se dizem de esquerda, outros 
impregnados por um discurso 
de cunho militarista, com foco 
na defesa da ordem, e uma 
terceira ala, cuja inspiração é a 
real politik com o lema “chegar 
ao poder a qualquer custo”.

A rigor, não se trata da versão 
clássica entre direita e esquer-
da, a partir da observação de 
que, após a queda do Muro de 
Berlim, fi cou difícil sustentar o 
escopo do socialismo clássico 
ou do comunismo, ainda mais 
quando o principal partido des-
se grupamento - PT -, afundou-
-se no pântano da corrupção, 
fl agrado, ao lado de outros, nos 
dois mais impactantes escân-
dalos da atualidade: Mensalão 
e Petrolão (Operação Lava 
Jato).

A propósito, o cientista polí-
tico espanhol, Manuel Castells, 
no Caderno Aliás, do Estadão, 
pontua que a nossa grande 
questão “não é mais o embate 
entre direita e esquerda, e 
sim de partidos democráticos 
(ainda que corruptos) contra 
uma coalizão neoautoritária 
apoiada por grupos de inte-
resses ideológicos extremistas 
internacionais”.

O fato é que estamos diante 
de uma paisagem devastada 
por granizos  de ódio atirados 
reciprocamente por militantes 
e setores de classes médias, 
cada qual desfraldando ban-
deiras e palavras de ordem. 
Muitos defendem mudanças, 
não deixando ver, porém, pon-
tos de vista sobre programas 
fundamentais, como as refor-
mas política, fi scal-tributária, 
previdenciária, entre outras. 

O discurso do arquipélago 
petista fi ca nas generalidades: 
trabalhadores perderam direi-
tos com a reforma trabalhista, 
a pretendida reforma previ-
denciária acabará com a classe 
trabalhadora, patati-patatá. 
Diferenças se vêem no campo 
das privatizações, quando o 

verbo passa a defender, sem 
restrição, o Estado paquidér-
mico, ocupado por militância 
sem mérito, como se viu nos 
13 anos do petismo no poder.

Na verdade, parcela do ódio 
destilado no meio social saiu do 
PT, cujo lema tem sido aprego-
ado até hoje pelo comandante-
-em-chefe dos exércitos petis-
tas, Luiz Inácio, e reverberado 
por generais de seu séquito. O 
lema, de todos conhecido, é: 
“Nós e Eles”, apartheid social 
que divide bons e maus, ban-
didos e mocinhos. Quem se 
sente atingido por esse torpedo 
separatista, como as poderosas 
classes médias de São Paulo, 
faz soar por todos os lados 
muita indignação.

Não há, portanto, condição 
para se juntar as alas adversas 
em um espaço de harmonia e 
boa convivência. Ainda mais 
quando o ícone das oposições, 
Lula da Silva, encontra-se pre-
so, com o petismo e satélites 
entoando loas ao “salvador da 
Pátria”, exigindo sua libertação 
e a condição de elegibilidade 
para ele. O espetáculo tem 
o objetivo de sensibilizar as 
margens, propiciando uma 
mobilização centrípeta, das 
periferias para o centro da 
sociedade.

A estratégia do PT busca 
juntar em eventual 2º turno 
os partidos da esquerda e 
do centro-esquerda do arco 
ideológico (uso a abordagem 
apenas para distinguir uns par-
tidos de outros) – PT, PSOL, PC 
do B, PDT e PSB -, avolumando 
a massa partidária para ganhar 
o pleito. Se conseguir ser vito-
rioso ou eleger alguém de sua 
aliança, a operação “desmonte 
das reformas feitas” tomará a 
atenção do novo governante. 

Haja articulação para garan-
tir condições de governabilida-
de. Se perder, são previsíveis 
ações de rua, não se descartan-
do a tradicional depredação de 
patrimônio público e privado. 
A tão almejada harmonia social 
não virá no primeiro ciclo do 
novo governante. Que deverá 
se preocupar com as condições 
de governabilidade  necessá-
rias para aprovar os programas 
do governo no Congresso. 

Só depois divisaremos paz 
social.

(*) - Jornalista, é professor titular 
da USP, consultor político e de 

comunicação Twitter@gaudtorquato.

Gaudêncio Torquato (*)

Somente após o prazo 
final para registro das 
candidaturas, os partidos 

poderão colocar a campanha 
ofi cialmente na rua. A partir 
do próximo dia 16, os candi-
datos, os partidos políticos e 
as coligações poderão fazer 
comícios e usar equipamento 
de som fi xo. Também podem 
fazer campanha em carros de 
som e usar alto-falantes ou 
amplifi cadores de som em suas 
sedes e comitês.

Estão autorizadas, até o dia 
6 de outubro, véspera do pri-
meiro turno, a distribuição de 
material gráfi co, a realização 
de caminhadas, carreatas ou 
passeatas e o uso de carro de 
som pelas ruas, divulgando 
jingles ou mensagens dos can-
didatos. Até 5 de outubro, são 
permitidos anúncios pagos, na 
imprensa escrita, e a reprodu-
ção, na internet, limitados a dez 
por veículo, em datas diversas, 
para cada candidato, com ta-

A partir do próximo dia 16, as coligações poderão fazer comícios 

e usar equipamento de som fi xo.

A Arábia Saudita chamou 
de volta seu embaixador no 
Canadá, expulsou o represen-
tante diplomático canadense 
de seu território e congelou 
todos os novos investimentos e 
intercâmbios comerciais com o 
país devido ao que chamou de 
“interferências” nos assuntos 
internos por parte de Ottawa. 

A decisão foi motivada pela 
declaração do Ministério das 
Relações Exteriores canadense 
que, por meio de seu perfi l no 
Twitter na última sexta-feira 
(3), disse estar “extremamente 
preocupado com as prisões de 
muitos ativistas dos direitos 
humanos, entre eles, Samar 
Badawi [defensora de direitos 
da mulheres]”, além de ter pe-
dido a libertação de militantes.

De acordo com a ONG Human 
Rights Watch, Badawi foi presa na 
última quarta-feira (1) como par-
te de “ações inéditas do governo 
saudita para desmantelar movi-
mentos que lutam pelo direitos 
da mulheres, que resultaram nas 
prisões de dezenas de ativistas”. 
O Ministério das Relações Exte-
riores saudita defi niu a postura 
canadense como “um ataque” ao 
país e destacou que “não aceitará 
nenhuma forma de interferência” 
em seus assuntos internos.

A Liga Árabe e o Bahrein 

apoiaram a decisão do 

governo saudita.
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SA Deposta em 2016, 
Dilma tentará vaga 
no Senado

A ex-presidente brasileira 
Dilma Rousseff (PT), que so-
freu um impeachment em 2016, 
lançou candidatura ao Senado 
Federal. O anúncio foi feito 
durante ato organizado pelo 
PT no bairro de Venda Nova, 
em Belo Horizonte, no último 
domingo (5). 

“Aqui em Minas Gerais é que 
vai se travar a luta decisiva. Se 
não ganharmos aqui, perdere-
mos o Brasil. Somos aqueles que 
vão lutar dia a dia para eleger Lula 
presidente, Pimentel governador 
e, é claro, Dilma senadora. Esse 
trio é indissolúvel. Estamos nessa 
eleição pelo resgate da demo-
cracia. E a liberdade de Lula é a 
síntese da democracia no Brasil”, 
afi rmou Dilma.

A ex-presidente lidera as pes-
quisas de intenção de voto no 
estado, que é o segundo maior 
colégio eleitoral do país, com 
15 milhões de eleitores. São 
Paulo, com cerca de 33 milhões, 
é o primeiro colocado. “No dia 
7 de outubro, vamos dar uma 
votação histórica a Dilma”, de-
clarou o ex-presidente Lula, em 
carta lida durante a convenção 
que lançou a chapa. 

A mensagem foi enviada da 
Superintendência da Polícia 
Federal, em Curitiba, onde 
Lula está preso desde o dia 7 
de abril, condenado a 12 anos 
e um mês pelo TRF-4 de Porto 
Alegre pelo caso do tríplex em 
Guarujá. Durante o mesmo ato, 
o partido ofi cializou a candida-
tura de Fernando Pimentel, que 
tentará a reeleição no governo 
do estado (ANSA).

Em audiência pública no 
Conselho de Comunicação 
Social (CCS), o Ministério 
das Comunicações e a Anatel 
alegaram ontem (6) que há 
“inviabilidades técnicas” para 
o aumento da potência das 
rádios comunitárias, prevista 
no projeto já aprovado pelo 
Senado e em análise na Câma-
ra. Conforme o texto, as rádios 
comunitárias poderão ter uma 
potência de até 150 watts, 
seis vezes a potência máxima 
vigente, que é de 25 watts. 

Segundo Marcus Vinicius 
Paolucci, Chefe da Assessoria 
Técnica da Anatel, o aumen-
to da potência alargaria o 
problema da interferência 
entre emissoras, exigindo uma 
maior distância entre elas e, 
consequentemente, reduziria 
o número de rádios comu-
nitárias em funcionamento. 
“Em relação à proposta de 
elevação do limite para 150 
Watts, a Anatel entende que o 
resultado será a inviabilidade 
da prestação do serviço de 
radiodifusão comunitária por 
grande parte dos interessa-
dos”, disse.

MinC e Anatel alegaram que há “inviabilidades técnicas” para 

o aumento da potência das rádios comunitárias.

Igualdade entre 
produtor rural e 
empresário na falência 

Os produtores rurais poderão 
ter o direito de usar os mesmos 
mecanismos de falência ou recu-
peração judicial e extrajudicial 
que já se aplicam a empresários 
e empresas. A mudança está no 
projeto que aguarda relatório 
na Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária do Senado. 

Do senador Ronaldo Caiado 
(DEM-GO), o projeto acres-
centa um parágrafo único ao 
art. 1º da Lei de Falências para 
garantir que as disposições da 
norma também poderão ser 
usadas pelos produtores rurais. 
Atualmente, a lei disciplina ex-
clusivamente a falência, a recu-
peração judicial e a recuperação 
extrajudicial “do empresário e 
da sociedade empresária”.

Na justifi cação de sua pro-
posta, Caiado afirma que o 
setor rural é um dos principais 
responsáveis pelos bons indica-
dores da economia brasileira. “É 
incompreensível que setor da 
economia tão fundamental para 
o país venha a ser discriminado 
no que diz respeito à capacidade 
de renegociação de suas dívidas”, 
acrescentou. O projeto será 
analisado em caráter termina-
tivo pela Comissão de Assuntos 
Econômicos (Ag.Senado).
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Em reunião amanhã (8), a 
Comissão de Ciência e Tec-
nologia do Senado deve votar 
o substitutivo ao projeto que 
destina recursos do Fundo Pe-
nitenciário Nacional (Funpen) 
para a instalação, custeio e 
manutenção de bloqueadores 
de celulares em presídios. O 
substitutivo será votado em tur-
no suplementar pela comissão. 
Se aprovado sem receber pedi-
do para votação em Plenário, o 
texto segue diretamente para 
análise da Câmara.

Do senador Lasier Martins 
(PSD-RS), o projeto determina 
o uso de recursos do Fistel para 
instalação dos bloqueadores. 
Na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, no entanto, a proposta 
aprovada substituiu o Fistel 
pelo Funpen, que contaria com 
respaldo legal para assegurar 
o direcionamento de verbas 
orçamentárias ao objetivo 
pretendido, de acordo com 
o relator, senador Armando 
Monteiro (PTB-PE).

Na Comissão, a matéria é rela-
tada pelo senador Otto Alencar 
(PSD-BA), que defende a apro-

Recursos do Funpen para a instalação, custeio e manutenção de 

bloqueadores de celulares em presídios.

Nesta primeira semana de esforço concentrado, o 
Plenário da Câmara dos Deputados pode analisar três 
MPs com reivindicações negociadas com os caminho-
neiros para o fi m da greve, ocorrida em maio deste ano. 

A primeira delas é a que determina à Conab contratar 
um mínimo de 30% dos serviços de transporte de grãos 
com cooperativas e associações de transportadores 
autônomos. Já outra MP garante a isenção do pedágio 
para o eixo suspenso de caminhão vazio em todas as 

rodovias do território nacional. A isenção estava sendo 
aplicada apenas em rodovias federais porque os estados 
interpretavam que a lei dos motoristas não abrangia as 
rodovias estaduais. Agora, a lei fi cou mais clara para 
abranger explicitamente todas as rodovias federais, es-
taduais, distritais e municipais, inclusive as concedidas.

Já com a MP 837/18 é criada uma indenização 
temporária para o policial rodoviário federal por ter 
trabalhado durante sua folga. Essa situação ocorreu 

muitas vezes durante a greve dos caminhoneiros. 
Prevê dois valores para a indenização: R$ 420 para 
quem trabalhar durante 6 horas e R$ 900 para quem 
trabalhar 12 horas, sempre em ações relevantes, 
complexas ou emergenciais que exijam signifi cativa 
mobilização do efetivo. Outra MP em pauta é a  que 
cria 164 cargos comissionados destinados ao Ministério 
de Segurança Pública para atender a necessidades 
dessa área (Ag.Câmara).
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Eleições: campanha de rua começa 
ofi cialmente no próximo dia 16

Encerrado o prazo para realização das convenções, os partidos políticos terão até o próximo dia 15 
para registrar, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a chapa completa - com candidatos a presidente e a 
vice, bem como as siglas que integram a coligação

cos diários, além das inserções 
ao longo da programação. Na 
mesma reunião, será sorteada a 
ordem de apresentação de cada 
candidato no horário eleitoral 
gratuito. 

A campanha presidencial vai 
ao ar às terças, quintas e aos 
sábados, em dois blocos de 12 
minutos e 30 segundos, às 7h e 
às 12h, em cadeia nacional de 
rádio, e às 13h e às 20h30, nas 
emissoras de TV. O tempo de 
cada partido varia de acordo 
com o tamanho da bancada 
de deputados federais e com 
as legendas que integram a 
coligação do presidenciável. 
Também às terças e quintas 
e aos sábados será veiculada 
a propaganda eleitoral dos 
candidatos a deputado federal. 
A campanha para governador, 
senador e deputado estadual/
distrital vai ao ar às segundas, 
quartas e sextas-feiras. No do-
mingo não há horário eleitoral 
gratuito (ABr).

manho máximo de um oitavo 
de página de jornal padrão e 
um quarto de página de revista 
ou tabloide.

Na segunda quinzena deste 
mês, o TSE se reunirá com os 
partidos políticos para aprovar 

o plano de mídia do horário 
eleitoral gratuito, que entrará 
no ar nas emissoras de rádio e 
televisão a partir do dia 31 de 
agosto. No total, serão 35 dias 
de propaganda eleitoral no 
rádio e na televisão, em dois blo-

Inviabilidade em projeto que amplia 
potência de rádios comunitárias

Para o diretor do Depar-
tamento de Radiodifusão do 
Ministério da Ciência e Tecno-
logia, Rodrigo Cruz Gebrim, a 
proposta vai na contramão da 
expansão das rádios comunitá-
rias. “Se todas as rádios comu-
nitárias pedissem o aumento de 
potência, teríamos um caos. A 
interferência seria a regra entre 
as comunitárias.  Com o aumen-
to da potência, você teria menos 
rádios autorizadas. O Ministério 
tem como meta justamente a 
expansão”, argumentou.

O conselheiro Paulo Ricardo 
Balduíno afi rmou que as mani-
festações da Anatel e do Minis-
tério devem ser consideradas 
pelos parlamentares. “Se o 
que foi colocado aqui fosse de 
conhecimento do Senado, o 
projeto não sairia [aprovado]”, 
declarou. Gebrim também 
não recomenda a aprovação 
do projeto que permite às rá-
dios comunitárias a venda de 
publicidade e a veiculação de 
propaganda comercial e de in-
teresse público (Ag.Senado). 

Recursos para bloqueadores de 
celular em presídios

vação da proposta. Ele destaca 
ainda que é vedado o contingen-
ciamento de recursos do Funpen. 
Embora este fundo tenha uma 
gama maior de obrigações, 
apresenta maior respaldo formal 
para garantir o direcionamento 
de verbas orçamentárias para o 
objetivo do projeto.

Também consta na pauta o 
projeto que obriga empresas 
de telefonia, internet e tele-
visão paga a fornecerem aos 

consumidores informações mais 
claras sobre preços. O projeto 
será apreciado em caráter 
terminativo na comissão. Da 
senadora Ângela Portela (PDT-
-RR), a proposta delega à Anatel 
a competência de classifi car e 
organizar a oferta dos planos e 
preços dos serviços prestados, 
de forma a facilitar a compreen-
são, a comparação e a seleção do 
produto mais adequado ao perfi l 
de cada usuário (Ag.Senado).

Arábia Saudita corta relações 
diplomáticas com Canadá

Câmara pode votar MPs que atendem reivindicações dos caminhoneiros

O Parlamento árabe, órgão 
o instituído pela Liga Árabe, 
alinhou-se à Arábia Saudita na 
ruptura política com o Canadá. 
O presidente da instituição, 
Mishaal bin Fahmi Al Salami, 
criticou o Canadá, classifi cando 
como “negativas e irresponsá-
veis” as declarações das auto-
ridades canadenses. O Bahrein 
também expressou apoio à 
Arábia Saudita e lamentou a 
postura do Canadá. Na Arábia 
Saudita, as mulheres ganha-
ram recentemente o direito 
de dirigir, mas ainda precisam 
da permissão masculina para 
executar atividades básicas, 
como estudar (ANSA).
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MUDANÇA NA ESTRUTURA JURÍDICA
Existe possibilidade de se transferir funcionários de pessoa física 
(cadastro CEI- consultório odontológico), para uma pessoa jurídica 
(mesma atividade), sem que precise ser feita a rescisão de contrato 
dos funcionários? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO COMPROVAR (PARA FINS DO E-SOCIAL) DE QUE A EMPRESA 
É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE?

Esclarecemos que perante ao eSocial não há procedimento de compro-
vação de que se trata de uma Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte. Acredita-se que com a informação do CNPJ no eSocial a Receita 
Federal do Brasil terá meio de identificar todo o cadastro da empresa.

OBRIGAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL
Empresa que não possui empregados e que não fazem nenhum reco-
lhimento e sem movimento, irão precisar do certificado digital para o 
eSocial? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

OBRIGADA A CONTRATAR 
Qual a quantidade de pessoas com deficiência que a empresa deve 
contratar, informar base legal? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE ENVIAR REINF E DCTFWEB COM CERTIFICADO 
DIGITAL E-CPF DO RESPONSÁVEL PELO CNPJ DA EMPRESA?

Esclarecemos que os manuais de orientação são omissos neste sentido, 
assim entendemos que em se tratando de empregador pessoa jurídica 
se faz necessário o e-CNPJ para envio das informações.

TREINAMENTO EM BRIGADA DE INCÊNDIO
Funcionário que participa de treinamento de brigada de incêndio em 
dia e horário normal, terá o benefício de um dia de folga? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

23ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0218111-59.2011. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Marcos Duque Gadelho Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALLAN DELLON 
VENANCIO MENDES, CPF. 358.048.488-52, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de 
AMC Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de R$ 5.073,43 (Nov/2011) oriundos 
das mensalidades vencidas e não pagas, do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, 
firmado entre as partes. Encontrando-se o requerido em lugar ignorado, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir após o prazo supra, efetue o 
pagamento do débito, devidamente atualizado, ficando isento de custas, e honorários advocatícios em 
caso de pagamento, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo (Art. 701 do 
CPC), sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do 
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de junho de 2018. 

3ª VC – Reg. Ipiranga. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 01 (UM) MÊS. PROCESSO Nº 0002747-
63.2018.8.26.0010. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de 
São Paulo, Dr. Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a BRUNO QUEIROZ 
SENNA, CPF 424.541.888-56, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, ajuizou-lhe uma ação monitória que 
foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando o executado em lugar 
ignorado, foi determinada a sua intimação por edital (NCPC, artigo 257, inciso II I), para, no prazo de 
até 15 (quinze) dias, liquidar o débito exequendo de R$ 29.305,84 (abril de 2018) atualizado 
monetariamente (tabela do TJSP) a partir de abril de 2018 e acrescido dos juros de mora legais (12% 
ao ano) a partir de maio de 2018 e até o efetivo pagamento, ficando advertido ainda de que, 
transcorrido tal prazo (de 15 dias) sem o pagamento voluntário, será automaticamente iniciado o 
prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, apresentar impugnação independentemente de penhora ou 
de nova intimação (NCPC, art. 525). Não ocorrendo pagamento voluntário (no prazo de 15 dias 
previsto no art. 523, “caput” do NCPC), o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de 
honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

39ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0228114-73.2011. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 39ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Daniela Pazzeto Meneghine Conceição, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
HENRIQUE DE MORAIS JUNIOR, CPF. 380.504.338-46, que AMC Serviços Educacionais LTDA 
lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 15.973,73 (Jan/2012), oriundos do 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes, relativo a mensalidades não 
pagas. Estando o requerido em lugar ignorado, CITADO fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após 
o prazo supra, pague o débito atualizado, ou embargue a ação, ficando isento de custas e honorários 
em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandado inicial em título executivo, sendo 
advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). NADA 
MAIS. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. 

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 2ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, 
da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços  
Restritos de Colocação, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de 
Debenturistas, a ser realizada, em segunda convocação, no dia 13 de agosto de 2018, às 10:00 horas, na sede da Emissora, localizada na
Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovação prévia para não manutenção,  nos termos da cláusula 5.1, alínea “i”, subitem “j”, do “Instrumento
Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia 
Adicional Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo Antônio Energia S.A.”,
celebrado em 27 de dezembro de 2012 e posteriormente aditado, do índice de capitalização (Patrimônio Líquido/Ativo Total) igual ou superior a
25% (vinte e cinco por cento), a partir do exercício social de 2018, até o encerramento do exercício social de 2021; (ii) a celebração, pela Pentágono 
S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivos ao: (1) Contrato de Suporte de Acionistas e Outras Avenças,
celebrado em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado; (2) Contrato de Suporte de Acionistas para Cobertura de Insuficiências e Outras
Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (3) Contrato de Suporte de Acionistas Suplementar e Outras Avenças, 
celebrado 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (4) Instrumentos Particulares de Contrato de Fiança, celebrados com CEMIG e 
Eletrobrás celebrados em 28 de agosto de 2013; (5) Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças,
celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (6) Contrato de Penhor de Ações de Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto 
de 2013 e posteriormente aditado; e (7) Contrato de Compartilhamento de Garantias e Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009 e 
posteriormente aditado, a fim de constar as premissas e condições, relativas ao Reperfilamento da Dívida junto ao BNDES e Bancos
Repassadores. Os itens da Ordem do Dia acima descritos serão descriminados na Proposta de Administração a ser divulgada pela Emissora. 
A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante
apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela
instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do 
instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 
6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail  
assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 03/08/18. Roberto Junqueira Filho - Diretor Presidente.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 3ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A. 
(“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em segunda convocação, 
no dia 13 de agosto de 2018, às 14:00 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício 
Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovação prévia  
para não manutenção, nos termos da cláusula 5.1, alínea “i”, subitem “i”, do “Instrumento Particular de Escritura da 3ª (terceira)  
Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, 
em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A.”, celebrado em 11 de março de 2014 e posteriormente aditado, do 
índice de capitalização (Patrimônio Líquido/Ativo Total) igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento), a partir do exercício social de 2018,  
até o encerramento do exercício social de 2021; (ii) a celebração, pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
(“Agente Fiduciário”), de aditivos ao: (1) Contrato de Suporte de Acionistas e Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009 e posteriormente 
aditado; (2) Contrato de Suporte de Acionistas para Cobertura de Insuficiências e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e 
posteriormente aditado; (3) Contrato de Suporte de Acionistas Suplementar e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente 
aditado; (4) Instrumentos Particulares de Contrato de Fiança, celebrados com a CEMIG e Eletrobrás em 31 de março de 2014 e 16 de abril de 2014, 
respectivamente; (5) Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 
e posteriormente aditado; (6) Contrato de Penhor de Ações de Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; e 
(7) Contrato de Compartilhamento de Garantias e Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado, a fim de constar 
as premissas e condições, relativas ao Reperfilamento da Dívida junto ao BNDES e aos Bancos Repassadores. Os itens da Ordem do Dia acima 
descritos serão descriminados na Proposta de Administração a ser divulgada pela Emissora. A comprovação da condição de Debenturista poderá 
ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da 
respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de
procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos documentos 
societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, 
São Paulo/SP, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. 
São Paulo, 03/08/18. Roberto Junqueira Filho - Diretor Presidente.

Rede Ancora-SP Importadora, Exportadora e Distribuidora de Auto Peças S.A.
CNPJ 02.596.357/0001-00

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinaria
Ficam os senhores acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em 
sua sede social, em 14/08/2018, às 19:00 horas em 1º convocação, e às 19:30 horas em 2º convocação, com 
qualquer número de presentes, na Rua Joaquim Oliveira Freitas, nº 2.188, Vila Mangalot, São Paulo/SP, CEP 
05133-005, por sua diretoria, nos termos do artigo 124, da Lei 6.404/76, para deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: (a) tópicos financeiros; (b) metas franqueado; (c) outros assuntos de interesse social, com a 
re-ratificação de deliberações anteriores, se for necessário. SP, 03/08/2018. Walter Domingos de Prince.

Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A. - CNPJ/MF nº 61.082.426/0002-07 - NIRE 35300026136 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 11 de abril de 2018. 1. Data, Horário e Local: Realizada aos 11 (onze) dias do mês de abril de 2018, às 16:00 horas, na sede social da Cosmed
Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Barueri, no Estado de São Paulo, na Avenida Ceci, 282, módulo 1, Centro 
Empresarial Tamboré, Tamboré, CEP 06460-120. 2. Presenças: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”), em virtude da presença dos acionistas que representam a totalidade do 
capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos 
trabalhos o Sr. João Paulo Mello de Macedo Costa, que convidou a mim, Gabriela Elian Luz, para secretariá-la. 4. Ordem do Dia: Analisar, discutir e votar sobre: 
(a) o pedido de renúncia formulado pelo Sr. Luiz Eduardo Violland ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; (b) a eleição de um novo
membro para o Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao membro renunciante; (c) a alteração do Estatuto Social da Companhia; (d) a
consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (e) a autorização aos administradores da Companhia para praticarem todos os atos necessários para a efeti-
vação das deliberações propostas e aprovadas pela acionista da Companhia. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas auto-
rizaram a lavratura da Ata desta Assembleia na forma de sumário, bem como sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do Ar-
tigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações, e dado início à discussão das matérias indicadas na Ordem do Dia, os acionistas decidiram, por
unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas, o quanto segue: (a) Renúncia do Sr. Luiz Eduardo Violland ao cargo de membro do Conselho de Adminis-
tração da Companhia: a.1. Tomar conhecimento e aceitar o pedido de renúncia formulado pelo Sr. Luiz Eduardo Violland, brasileiro, casado, economista, portador
da Cédula de Identidade R.G. nº 2523912, expedida pela SSP /RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 376.299.137-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Magalhães de Castro, 4800, 24º andar, Conjunto 241, Bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120, ao cargo
de membro do Conselho de Administração da Companhia, para o qual foi eleito pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 20 de março de 2017,
devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o nº 194.058/17-7, em sessão de 27 de abri de 2017, conforme carta de re-
núncia por ela apresentada à Companhia em 23 de fevereiro de 2018, a qual é, neste ato, arquivada em sua sede; a.2. A Companhia e o Sr. Luiz Eduardo Violland
outorgam-se mutuamente a mais plena, ampla, irrevogável e irretratável quitação com relação a toda e qualquer obrigação e/ou valor devido em razão do exercí-
cio do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com relação ao período durante o qual exerceu tal função na Companhia; (b) Eleição de
novo membro do Conselho de Administração da Companhia: b.1. Em substituição ao membro do Conselho de Administração da Companhia que ora renunciou 
a seu cargo nos termos do item (a) acima, aprovar a eleição do Sr. Adalmario Ghovatto Satheler do Couto, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 27.874.283-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 220.622.758-46, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Magalhães de Castro, 4.800, 24º andar, Conjunto 242, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, CEP
05676-120, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, para mandato com efeitos a partir 23 de fevereiro de 2018 e término coinci-
dente com o dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia, ou seja, até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar
sobre as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018, podendo se estender até a posse de seu substituto; b.2. Consignar que o membro
do Conselho de Administração ora eleito declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem
foi condenado ou está sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevari-
cação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra e economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Declara, ainda, que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo parágrafo 3º do
Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. Por fim, declara, nos termos do parágrafo 4º do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, não ocupar cargo em
sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, bem como não ter, nem representar, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos
incisos I e II do parágrafo 3º do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; b.3. Consignar que o membro do Conselho de Administração ora eleito será investido
em seu cargo mediante a assinatura, dentro do prazo legal, do seu termo de posse, lavrado no Livro de Atas do Conselho de Administração da Companhia; b.4.
Em vista das deliberações acima, consignar que o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros: (i) Claudio Berga-
mo dos Santos, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 8.765.296-1-DEIC/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº
101.110.688-43, como Presidente do Conselho de Administração; (ii) Adalmario Ghovatto Satheler do Couto, brasileiro, casado, administrador de empresas, por-
tador da Cédula de Identidade RG nº 27.874.283-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 220.622.758-46, como membro efetivo do Conselho de
Administração; e (iii) Maurício Christovam, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 18.112.671-0-SSP/SP e ins-
crito no CPF/MF sob o nº 115.898.868-01, como membro efetivo do Conselho de Administração, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, com escritório na Avenida Magalhães de Castro, 4800, 24º andar, Conjunto 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120,
com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de
2018, podendo se estender até a posse de seu substituto; (c) Alteração do Estatuto Social da Companhia: c.1. Aprovar a alteração do Artigo 2º do Estatuto Social
da Companhia de modo a alterar a competência, da Assembleia Geral para a Diretoria da Companhia, para abrir e fechar filiais, escritórios e representações em
qualquer localidade do país ou do exterior, mediante deliberação, além de ratificar o encerramento da filial da Companhia, conforme recomendado pela Diretoria 
em reunião realizada em 06 de abril de 2017, devidamente registrada na JUCESP sob o nº184.471/17-5, em sessão de 24 de abri de 2017. Desta forma, o Artigo 
2º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 2º. A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de Barueri, no Estado
de São Paulo, na Avenida Ceci, 282, módulo 1, Centro Empresarial Tamboré, Tamboré, CEP 06460-120. § 1º. Por deliberação da Diretoria, poderão ser abertas, 
transferidas ou extintas filiais, sucursais, escritórios, agências ou representações em qualquer ponto do território nacional ou do exterior. § 2º. A Companhia
possui as seguintes filiais: (i) Filial 001 - Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, 254, 13º andar, Conjunto 7, Centro, CEP 01014-907, 
inscrita no CNPJ sob o nº 61.082.426/0001-26 e no NIRE JUCESP 35903534214; (ii) Filial 002 - Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Sapopemba,
nº 6.200, Vila Prudente, CEP 03374-001, com NIRE JUCESP 35903901926; (iii) Filial 003 - Cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, na Rua Milton Ladeira, 
1.205, Bairro Milho Branco, inscrita no CNPJ sob o nº 61.082.426/0010-17, NIRE JUCEMG 3190186704-2; (iv) Filial 004 - Cidade de Barueri, Estado de São Paulo,
na Av. Ceci, 282, Centro Empresarial Tamboré, Tamboré, CEP 06460-120, inscrito no CNPJ sob o nº 61.082.426/0004-79 e NIRE JUCESP 35903621290; (v) Filial
005 - Cidade de Senador Canedo, Estado de Goiás, na Rua Contorno Oeste, Quadra 01, Lotes 01/16, Polo Coureiro, CEP 75250-000, inscrito no CNPJ sob o nº
61.082.426/0011-06, NIRE JUCEG 52 900621462-2; (vi) Filial 006 - Cidade de Senador Canedo, no Estado de Goiás, na Rua Contorno Oeste 1/16, s/n, Quadra 01,
Lote 01/16, Sala 2, Distrito Agroindustrial de Senador Canedo, CEP 75252-900, 61.082.426/0013-60, NIRE JUCEG 52 90062828-9; (vii) Filial 007- Cidade de
Goiânia, no Estado de Goiás, na Rua Iza Costa, 1.104, Ala “A”, Quadra Área, Lote Área, Fazenda Retiro, CEP 74666-003, inscrita no CNPJ sob o nº 61.082.426/0012-
89, NIRE JUCEG 52 90062829-7; (viii) Filial 008 - Cidade de Senador Canedo, no Estado de Goiás, na Rua Contorno Oeste 1/16, s/n, Quadra 01, Lote 01/16, Sala 
1, Distrito Agroindustrial de Senador Canedo, CEP 75252-900, inscrita no CNPJ 61.082.426/0014-40 e NIRE JUCEG 52 90063731-8; (ix) Filial 009 - Cidade de
Anápolis, Estado de Goiás, na VPR1 Qd-02A Módulo-05, Daia (Distrito Agroindustrial de Anápolis), CEP 75132-020, inscrita no CNPJ sob o nº 61.082.426/0016-02,
NIRE JUCEG 52 90066484-6; (x) Filial 010 - Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, na Rua VP R3, Quadra 2-A, Módulos 20/21, Térreo, Distrito Agroindustrial de
Anápolis, CEP 75132-015 inscrita no CNPJ sob o nº 61.082.426/0018-74 e NIRE JUCEG 52 90073256-6.” c.2. Em razão da deliberação (c.1) acima, aprovar a al-
teração do item (d) do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova redação: “d) abrir, transferir e encerrar filiais, 
agências e quaisquer outros estabelecimentos da Companhia no País ou no exterior;” (d) Consolidação do Estatuto Social da Companhia: d.1. Em decorrência
das deliberações acima, aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar na forma do Anexo I à presente ata (e) Autorização aos
Administradores: e.1. Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações pro-
postas e aprovadas nesta Assembleia pela acionista da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a 
Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Presidente da Mesa: João Paulo Mello de Macedo Costa. Secre-
tária: Gabriela Elian Luz. Acionista presente: Hypera S.A., representada por seu Diretor Executivo Financeiro (CFO) e de Relações com Investidores, Sr. Breno Toledo
Pires de Oliveira, e por seu Diretor Tributário, Sr. Armando Luis Ferreira. Barueri, 11 de abril de 2018. Confere com a original, lavrada em livro próprio. João Paulo
Mello de Macedo Costa - Presidente da Mesa, Gabriela Elian Luz - Secretária. JUCESP nº 342.266/18-4 em 18/07/18. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A. - CNPJ/MF nº 61.082.426/0002-07 - NIRE 35.300.026.136 - Ata da Reunião do Conselho de Administração 
Realizada em 24 de maio de 2018 - 1. Data, Horário e Local: Realizada aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de maio de 2018 às 10:00 horas, na sede social da Cosmed 
Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Barueri, no Estado de São Paulo, na Avenida Ceci, 282, módulo 1, Centro Empresa-
rial Tamboré, Tamboré, CEP 06460-120. 2. Convocação e Presença: Dispensada as formalidades de convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do
Conselho de Administração da Companhia, por conferência telefônica: Srs. Breno Toledo Pires de Oliveira, Adalmario Ghovatto Satheler do Couto e Maurício Christovam. 3.
Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. João Paulo Mello de Macedo Costa, que convidou a mim, Gabriela Elian Luz, para secretariá-lo. 4. Ordem 
do Dia: Analisar, discutir e votar sobre: (a)

Assembleia Geral da Companhia; (b)
submissão à apreciação da Assembleia Geral da Companhia; (c) a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia; e (d) a autorização para que os adminis-
tradores da Companhia pratiquem todos os atos que forem necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente ata. 5. Deliberações: Instalada a
reunião, após a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, deliberaram o
quanto segue: (a) Demonstrações Financeiras
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, nos termos do nos termos do artigo 15(h) do Estatuto Social, arquivados na sede da Companhia, acompanhadas 
das respectivas notas explicativas, bem como do Parecer dos Auditores Independentes emitido pela KPMG Auditores Independentes (“KPMG”), devendo tais documentos
ser submetidos ao exame, discussão e votação da Assembleia Geral da Companhia, nos termos da legislação aplicável. (b) Destinação de Resultados do exercício de 
2017: Aprovar, nos termos do artigo 15(i) do Estatuto Social da Companhia, a proposta da Diretoria, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral da Companhia,
para que o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, no montante total de R$ 61.913.203,59 (sessenta e um milhões, novecentos e treze 
mil, duzentos e três reais e cinquenta e nove centavos), tenha a seguinte destinação: (i) a retenção, para formação da reserva legal, do montante de R$ 3.095.660,18
(três milhões, noventa e cinco mil, seiscentos e sessenta reais e dezoito centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, em atendimento 

de 2017, no montante de R$ 14.704.385,86 (quatorze milhões, setecentos e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), conforme previsto no
artigo 23, §2º do Estatuto Social da Companhia; e (iii) a distribuição dos dividendos adicionais, no montante de R$ 44.113.157,59 (quarenta e quatro milhões, cento e
treze mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), correspondente a, aproximadamente, 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido ajustado.
(c) Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia: Aprovar, nos termos do artigo 15(d) do Estatuto Social da Companhia, a convocação dos acionistas da 
Companhia para se reunirem em assembleia geral ordinária a realizar-se no dia 08 de junho de 2018 para deliberar acerca das matérias previstas no artigo 132 da Lei 
n.º 6.404/76, conforme aplicável. (d) autorização para que os administradores da Companhia: Autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos
necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas pelos membros do Conselho de Administração da Companhia. 6. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos conselheiros presentes. Mesa: João
Paulo Mello de Macedo Costa, presidente da mesa e Gabriela Elian Luz, secretária. Membros Presentes: Srs. Breno Toledo Pires de Oliveira, Adalmario Ghovatto Satheler 
do Couto e Maurício Christovam. Barueri, 24 de maio de 2018. Confere com a original lavrada em livro próprio. João Paulo Mello de Macedo Costa - Presidente da Mesa,
Gabriela Elian Luz - Secretária. JUCESP nº 315.980/18-7 em 05/07/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Edital de Citação Prazo 20 dias – Proc: 0002041-14.2011.8.26.0564. A Drª.  Celina Dietrich e Triguei-
ros Teixeira Pinto, Juíza de direito da 3ª VC do Foro de São Bernardo do Campo/SP. Faz Saber a Ana
Maria Voyagioglou da Silva, que lhes foi proposta ação Monitória requerida por União Social
Camiliana, objetivando o recebimento da quantia de R$ 8.175,20, referente contrato de prestação de
serviços educacionais firmado entre as partes. Considerando que a requerente, encontra-se em lugar
ignorado, fica a mesma, por meio do presente edital Citada para os termos e atos da ação proposta.
Ficando Advertidos de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer em-
bargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.

Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A. - CNPJ/MF nº 61.082.426/0002-07 - NIRE 35.300.026.136 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária
em 26 de abril de 2018. 1. Data, Horário e Local: Realizada aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2018, às 15:00 horas, na sede social da Cosmed 
Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Barueri, no Estado de São Paulo, na Avenida Ceci, 282, módulo 1, Centro
Empresarial Tamboré, Tamboré, CEP 06460-120. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de publicação de anúncios de convocação em vir-
tude da presença da única acionista da Companhia, nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor
(a “Lei das Sociedades por Ações”), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Composição da Mesa: Assumiu a
presidência da mesa o Sr. João Paulo Mello de Macedo Costa, que convidou a mim, Gabriela Elian Luz, para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Analisar, discutir e
votar sobre: (a) o pedido de afastamento voluntário apresentado pelo Sr. Claudio Bergamo dos Santos ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da
Companhia; (b) a eleição de um novo membro para o Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao membro renunciante; e (c) autorização
aos Administradores. 5. Deliberações: Os acionistas autorizaram a lavratura da presente ata na forma de sumário, bem como sua publicação com a omissão
das assinaturas dos acionistas, nos termos do Artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações, e dado início à discussão das matérias indicadas na
Ordem do Dia, os acionistas decidiram, por unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas, o quanto segue: (a) Pedido de Afastamento voluntário apre-
sentado por Claudio Bergamo dos Santos: Os Acionistas tomaram conhecimento e aceitaram o pedido de afastamento voluntário apresentado nesta data for-
mulado pelo Sr. Claudio Bergamo dos Santos, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 8.765.296-1 DEIC/SP e 
inscrito no CPF/MF sob o nº 101.110.688-43, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, 4800, 24º
andar, Conjunto 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia,
para o qual foi eleito pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 16 de maio de 2016, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado
de São Paulo (“JUCESP”) sob o nº 366.649/16-4, em sessão de 17 de agosto de 2016. (b) Eleição de novo membro do Conselho de Administração da Compa-
nhia: Em substituição ao membro do Conselho de Administração da Companhia que ora renunciou a seu cargo nos termos do item (a) acima, aprovar a eleição 
do Sr. Breno Toledo Pires de Oliveira, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.852.238-2-SSP-SP e inscrito
no CPF/MF sob o nº.248.302.438-64, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Magalhães de 
Castro, 4.800, 24º andar, Conjunto 242, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05676-120, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração
da Companhia, com mandato coincidente com o dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia, ou seja, até a data de realização da
Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018, podendo se estender até a posse
de seu substituto; Consignar que o Presidente do Conselho de Administração ora eleito declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial,
de exercer a administração da Companhia, e nem foi condenado ou está sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a

nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Declara, ainda, que atende ao requisito

da Lei das Sociedades por Ações, não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, bem como não ter, nem representar,
-

te do Conselho de Administração ora eleito será investido em seu cargo mediante a assinatura, dentro do prazo legal, do seu termo de posse, lavrado no Livro 
de Atas do Conselho de Administração da Companhia; Em vista das deliberações acima, consignar que o Conselho de Administração da Companhia passa a
ser composto pelos seguintes membros: (i) Breno Toledo Pires de Oliveira, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG 
nº 28.852.238-2-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº.248.302.438-64, como Presidente do Conselho de Administração; (ii) Adalmario Ghovatto Satheler do 
Couto, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.874.283-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
220.622.758-46, como membro efetivo do Conselho de Administração; e (iii) Maurício Christovam, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
Cédula de Identidade RG nº 18.112.671-0, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 115.898.868-01, como membro efetivo do Conselho de Adminis-
tração, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Magalhães de Castro, 4800, 24º andar, Conjun-
to 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120, com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar
sobre as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018, podendo se estender até a posse de seu substituto; (c) Autorização aos Admi-
nistradores: Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações ora propostas e aprovadas pela
acionista da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, o Sr. Presidente deu por encerrada
a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Presidente da Mesa: João Paulo Mello de Macedo Costa.
Secretária: Gabriela Elian Luz. Acionista: Hypera S.A., representada por seu Diretor Tributário, Sr. Armando Luis Ferreira, e por sua Diretora Executiva Jurídica e 
de Compliance, Sra. Juliana Aguinaga Damião Salem. Barueri/SP, 26 de abril de 2018. Confere com a original, lavrada em livro próprio. Mesa: João Paulo Mello
de Macedo Costa - Presidente da Mesa, Gabriela Elian Luz - Secretária. JUCESP nº 342.524/18-5 em 18/07/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Edital de Citação Prazo 20 dias – Proc: 0003631-25.2012.8.26.0068. O Dr. Marcelo Mendes da Silva,
Juiz de direito da 3ª VC do Foro de Barueri/SP. Faz Saber a Deborah de Melo Carvalho, que lhes foi
proposta ação Monitória requerida por União Social Camiliana, objetivando o recebimento da quantia
de R$ 10.806,66, referente contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes.
Considerando que a requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do presente
edital Citada para os termos e atos da ação proposta. Ficando Advertidos de que terão o prazo de 15
dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.

Edital de Citação Prazo 20 dias – Proc: 0004208-66.2012.8.26.0338. O Dr. Cristiano Cesar Ceolin,
Juíza de direito da 1ª VC do Foro de Mairipóra/SP. Faz Saber a Fabiano Nascimento dos Santos, que
lhes foi proposta ação Monitória requerida por União Social Camiliana, objetivando o recebimento da
quantia de R$ 3.841,12, referente contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as
partes. Considerando que a requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do
presente edital Citada para os termos e atos da ação proposta. Ficando Advertidos de que terão o pra-
zo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a ação, o
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.

Edital de Citação Prazo 20 dias – Proc: 0004849-77.2012.8.26.0007. O Dr. Sueli Juarez Alonso, Juiz
de direito da 2ª VC do Foro de Itaquera/SP. Faz Saber a Ana Paula da Cunha Ribeiro, que lhes foi
proposta ação Monitória requerida por União Social Camiliana, objetivando o recebimento da quantia
de R$ 8.463,86, referente contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes.
Considerando que a requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do presente
edital Citada para os termos e atos da ação proposta. Ficando Advertidos de que terão o prazo de 15
dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0005019-85.2015.8.26.0543 Autos da Ação
Indenizatória por Dano Material A Dra. Patricia Cotrim Valério, Juíza de Direito da 1ªVC do Foro da
Comarca de Santa Isabel-SP, na forma da lei Faz saber a Logística Transpenna Express Ltda, inscrito
no CNPJ nº 05.805.587/ 0001-20, e Aparecido Sebastião Lucindo, CPF Nº 061.286.088-4, réu ausente,
incerto, de paradeiro desconhecido, que Concessionária da Rodovia Presidente Dutra move contra sí,
por conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que ocorreu em dia 14/05/2012,
por volta das 02h08min, o Requerido estava trafegando com o veículo tipo automóvel, Iveco/Stralis
570S41T, ano 2010, cor vermelha, placa EGJ 9333, de propriedade do primeiro requerido, quando na
altura do KM 181+800, do sentido norte, perdeu o controle do veículo, transitando alcoolizado, , quando
perdeu o controle do veículo, e posteriormente, derrubando call box, vindo a danificar patrimônio
público sob concessão do requerente. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de
Ocorrência nº 1108125, descrevendo as circunstâncias do mesmo. O referido acidente gerou diversos
prejuízos ao patrimônio público administrado pela Requerente, sendo necessária a mobilização
regional de empregados, bem como a instalação de novo material em substituição ao danificado. A
Requerente também alocou pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para a realização da
obra e resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que
realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na
data da ocorrência, a quantia de R$ 8.328,56, conforme demonstrativo juntado aos autos. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação do réu, para, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santa
Isabel, aos 15 de junho de 2018.                                                                                                     (07 e 08)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0006477-25.2017.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ªVC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Antonio Manssur Filho, na
forma da Lei, etc. Faz Saber à sócia Cristiane Anastacia Cordeiro, RG 2073113745, CPF
053.081.805-12, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1004076-36.2017,
requerida por Alexandre da Silva Rolamentos EPP contra Comércio de Peças e Acessórios Cordeiros
Ltda, foi instaurado incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, atribuindo-se aos sócios
a responsabilidade solidária pelos débitos judiciais reconhecidos (art. 134, § 1º, CPC), determinando-
se a citação da sócia acima para, no prazo de 15 dias, que fluirá a partir do prazo do presente edital,
trazer a sua manifestação nos termos do art. 135, CPC. Considerando que a sócia encontra-se em
lugar ignorado, fica a mesma citada para os termos e atos do incidente. Na ausência de manifestação
ser-lhe-á nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de julho de 2018.          (07 e 08)

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0008601-54.2012.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegrino,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Joaquim Cavalcante de Lima, Brasileiro, RG 395438688, CPF
384.858.501-49, Rua Manguari, 185, bloco A1 apto 153, Jardim Andarai, CEP 02167-080, SP, que lhe
foi proposta uma ação de de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum Empreendimentos
Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o
pagamento do valor de R$ 20.866,25, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo
pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários
Advocatícios de 10 % (art.513,§2º, IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias.
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 13 de setembro de 2017.                                                                                               (07 e 08)

Edital  de  Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0011149-33.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 30ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Santini Teodoro, na forma
da Lei, etc. Faz Saber ao Espólio de Josefina Jurema Accete Polizer, CPF 038.132.128-23, que
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda ajuizou-lhe ação de Cobrança no Valor de R$
4.024,08, referente às da taxa de conservação do lote 15, da Quadra IÚ, do Empreendimento Ninho
Verde II. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida sua Citação por edital, para que, em 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serrem tidos como verdadeiros os fatos
alegados na inicial, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 16 de fevereiro de 2018.                                                                        (07 e 08)

Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0013539-34.2017.8.26.0003.  A Drª. Adriana Cristina Paganini Dias
Sarti, Juíza de Direito da 4º VC do Foro Regional do Jabaquara – S/P, Faz Saber a Marcia Regina
Gomes Leal  RG Nº 2.236.181, que União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua
Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 7.469,19, que deverá ser
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer
impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. SP, 01
de Fevereiro de 2018.

Edital de Intimação Prazo 20 dias Proc.0023722-64.2017.8.26.0100. A Drª. Elaine Faria Evaristo, MM.
Juíza de Direito da 20ºVC do Foro da Capital - SP, Faz Saber a Gilberto Tolentino Gomes, RG:
13.672.050, CPF/MF: 022.667.838-58, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, requerida por
Momentum Empreendi mentos  Imobiliários Ltda, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o
pagamento do valor de R$ 135.445,95 (jan/2017), que deverá ser devidamente atualizado até a data do
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de
10 % (art. 523 e parágrafos do CPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital,
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 20 de fevereiro de 2018.                       (07 e 08)

Edital de Intimação Prazo 20 dias - Proc. 0027437-20.2017.8.26.0002. O Dr. Antonio Carlos Santoro
Filho, Juiz de Direito da 11º VC do Foro Regional de Santo Amaro/SP, faz saber a Karina Cristina dos
Santos, RG Nº 43.756.279-7, CPF/MF Nº 343.616.958-7, que nos autos do cumprimento de sentença
em ação monitória proposta por Instituição Educacional Prof. Pasquale Cascino, houve o bloqueio em
conta bancária de sua titularidade da integralidade do valor devido, ou seja, R$ 5.160,46. Fica a
executada intimada para se manifestar acerca do bloqueio no prazo de 5 dias, nos termos do art. 854,
§3º do CPC. Fica a executada advertida ainda que, não apresentada manifestação no prazo declinado,
converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo (art. 854, §5º,
do CPC), iniciando-se automaticamente, a partir do sexto dia, o prazo legal para eventual
apresentação de embargos/impugnação à penhora, independente mente de nova intimação. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                                 (07 e 08)

Edital  de Intimação  Prazo de 20 Dias. Processo Nº 0038683-73.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 24ª VC, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudio Antonio Marquesi,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Edna Telma Nelo, Brasileiro, Solteira, RG 36.913.123X,
CPF039.402.814-76. Com endereço à Av Professor Alfonso Bovero, 1425, Perdizes, CEP 05019-
011, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida
por União Social Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do
artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de
R$ 2.356,34, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de junho de 2018.                                     (07 e 08)

Intimação Prazo 30 dias. Processo nº0044637-37.2017.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Galvão Medina, Juiz
de Direito da 9ªVC do Foro da Capital - SP. Faz Saber a Ana Lucia Civolani Gonçalves, CPF/MF SOB
Nº 328.736.578-98, RGº 32.577.227-7 que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por
parte de União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que
efetue o pagamento do valor de R$ 14.876,58, que deverá ser devidamente atualizado até a data do
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários
de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital,
afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, 26.02.2018.                                     (07 e 08)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1008829-05.2014.8.26.0020. A MMª. Juíza de Direito
da 6ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dra. Gislaine Maria de Oliveira Conrado, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Erick Souza Massetto, brasileiro, maior, solteiro, portador de cédula de
identidade RG n.° 32.271.672-X e inscrito no CPF sob o n.º 300.874.948-84 que lhe foi proposta ação
de cobrança requerida por Sociedade Beneficente São Camilo, objetivando o recebimento da quantia
de R$ 13.382,25 (atualizado até janeiro/2015), referente à prestação de serviços médico-hospitalares
realizados no período de 07/06/2010 a 10/06/2010 não pagos pelo réu. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de julho de 2018.                                         (07 e 08)

Citação Prazo 20 dias. Proc. 1025937-85.2016.8.26.0405. A Drª. Ana Cristina Ribeiro Bonchristiano,
Juíza de Direito da 3º Vara Cível do Foro de Osasco S/P. Faz Saber a UELTON PIMENTEL
DOMINGOS RG Nº 41.075.914-4, CPF Nº 280.511.958-41, que EUNICE PERES DE ANDRADE ,
ajuizou-lhe ação de Procedimento Comum no valor de R$ 10.000,00, referente o contrato não
cumprido, e a obrigação contratual de efetuar o pagamento de valores de impostos incidentes do
veículo Uno, ano 2002. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros
os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei.                                                            (07 e 08)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1038306-72.2016.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr(a). Rodrigo de Oliveira Carvalho, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Omaha Supply Chain Transportes Ltda Epp, CNPJ 11.630.772/0001-23.
Com endereço à Rua Mocoembu, 111, Planalto Paulista, CEP 04070-060, São Paulo - SP, que lhe foi
proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.,
objetivando o recebimento da quantia de R$ 12.462,72, Referente a fatura de nº 231917982, com
vencimento em 16/05/2016 vencidas e não pagas. Considerando que o requerente, encontra-se em
lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para os termos e atos da ação
proposta ficando Advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer
embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 18 de junho de 2018.                                        (07 e 08)

WEG-CESTARI REDUTORES E MOTORREDUTORES S.A.
CNPJ nº 14.759.173/0001-00 - NIRE 35.300.419.243

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 18.04.2018
Data, Hora e Local: 18.04.2018, às 9hs, na sede, Rodovia Monte Alto-Vista Alegre, Km3, em Monte Alto/SP. Presença: Tota-
lidade. Convocação: Dispensada. Mesa: Presidente: Luiz Antonio Cestari; Secretário: Luis Alberto Tiefensee. Deliberações:
(i) Foi aprovada a lavratura desta ata. (ii) As Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31.12.17. (iii) A destinação do
resultado do lucro líquido, no importe de R$ 898.938,24, da seguinte forma: a) R$ 44.946,91 para ser absorvido da Reserva
Legal, (i) do Estatuto Social; b) R$ 366.995,33 para ser absorvido pela Reserva de Orçamento de Capital/Investimentos; c) R$
400.000,00 a título de juros sobre capital próprio, declarado na ata da Assembleia Geral Extraordinária de 20.12.2017, os
quais são imputados aos dividendos obrigatórios e já foram pagos; d) R$ 86.996,00 a título de dividendos obrigatórios e já
pagos. (iv) O montante global anual da remuneração dos Administradores para o exercício de 2018, no montante de R$
2.000.000,00. (v) A eleição de Luiz Antonio Cestari, como Presidente do Conselho de Administração, e de Luis Alberto
Tiefensee, como Vice-Presidente do Conselho de Administração, para o exercício de 2018. Encerramento: Nada mais ha-
vendo. Monte Alto 18.04.2018. JUCESP nº 368.692./18-8 em 02.08.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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

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

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 28/08/2018  - 11:00h  -  2º LEILÃO: 29/08/2018  - 11:00h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman, 

Presencial e Online IMÓVEL: Apar

DATA DOS 
LEILÕES: 1º Leilão: dia 28/08/2018, às 11:00 horas, e 2º Leilão dia 29/08/2018, às 11:00 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 
308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDOR(A) FIDUCIANTE: FABRÍZIO RODRIGUES SAMPAIO DE SALES

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

DOS 
VALORES: 1º leilão: R$ 669.958,45 (Seiscentos e sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta cinco centavos) 2º 
leilão: R$ 561.987,91 (Quinhentos e sessenta e um mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos), 

COMISSÃO DO 
LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE: 

OBSERVAÇÕES: Madeira Energia S.A. - Mesa
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, a ser 
realizada, em segunda convocação, no dia 13 de agosto de 2018, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade 
e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) aumento de capital da Companhia, no valor de até R$ 1.210.000.000,00 (um bilhão e duzentos e dez milhões de reais),
mediante a emissão de até 2.421.824.710 (dois bilhões, quatrocentos e vinte e um milhões, oitocentas e vinte e quatro mil e setecentas 
e dez) de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,49 (quarenta e nove centavos) cada, 
a serem integralizadas com aportes de créditos dos acionistas e em moeda corrente do País, para fins de integralização de capital na
subsidiária integral da Companhia, Santo Antônio Energia S.A. (“SAE”), no valor de R$ 174.720.000,00 (cento e setenta e quatro milhões,
setecentos e vinte mil reais) e aumento de capital na SAE de valor a ser definido na Assembleia; e (ii) instrução de voto da Companhia 
na condição de acionista da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para tomar todas as
providências cabíveis para a efetivação do aumento do capital social de sua subsidiária integral, conforme item “i” acima. Instruções
Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão depositar os respectivos instrumentos de mandato,
na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência “Assembleia Geral
Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. São Paulo, 03 de agosto de 2018. 
Madeira Energia S.A. - Mesa; Felipe Montoro Jens - Presidente do Conselho de Administração. 

UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS S.A.
CNPJ/MF n° 60.837.689/0001-35 - NIRE 35300033205

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os senhores acionistas da União Brasileira de Vidros S.A. (“Companhia”) a se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 17 de agosto de 2018, às 10:00 horas, na sede 
da Companhia, localizada na Avenida Senador Teotônio Vilela, S/N, Km 30 na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo (“AGE”), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Destituição do Sr. 
Sérgio Minerbo do cargo de Diretor Presidente da Companhia; e (ii) Eleição do novo Diretor Presidente da 
Companhia. Poderão participar da Assembleia Geral Extraordinária os acionistas com inscrição de seus 
nomes nos livros próprios da Companhia ou representados por procuradores que atendam aos requisitos 
legais. Os acionistas deverão apresentar os documentos e comprovantes das ações da Companhia de sua 
titularidade, conforme dispõe o artigo 126 da Lei n° 6.404/76. Na hipótese de acionista pessoa jurídica ou 
fundo de investimento, deverão ser apresentados os documentos que comprovem a sua representação 
legal, sendo: cópia autenticada do estatuto, contrato social ou do regulamento, e do instrumento de eleição 
ou indicação do representante legal que comparecer Assembleia Geral Extraordinária ou outorgar poderes 
a procurador. A representação por procuração deverá obedecer às determinações do parágrafo 1° do artigo 
126 da Lei n° 6.404/76. São Paulo, 03 de agosto de 2018. Sérgio Minerbo - Diretor Presidente  (03, 04, e 07)

Edital de Intimação - Prazo 20 dias - Proc. 0045081- 70.2017.8.26.0100. O Dr. Claudio Antonio
Marquesi, Juiz de Direito da 24º VC do Foro da Capital - SP, Faz Saber a Camila Camargo
Simone, RG Nº 43.957.320-8, CPF/MF Nº 310.844.728-99, que nos autos da ação de Cumprimento
de Sentença, requerida por União Social Camiliana, foi deferida a sua Intimação por edital para que
efetue o pagamento do valor de R$ 15.911,20, que deverá ser devidamente atualizado até a data do
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e
honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias.
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 07 de maio de 2018.                                                                                                     (07 e 08)

Edital de Citação Prazo De 20 Dias. Processo Nº 0013748-72.2018.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 7ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Carina Bandeira Margarido Paes
Leme, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Transportes Asc Ltda ME CNPJ Nº 53.765.566/0001-70, que
CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, alegando em síntese: foi deferida a sua
Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 28.954,54, que deverá ser
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC). Decorrido o prazo supra,
sem o pagamento voluntário do débito, nos termos do artigo 525, do CPC, iniciar-se-á de imediato o
prazo de 15 (quinze) dias, para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua Impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de junho de 2018.    (07 e 08)

Alvorada YI Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF n.º 20.936.651/0001-03 - NIRE: 35.228.644.029

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 03/08/2018
Data, Hora e Local da Reunião: 03/08/2018, às 10:30, na sede social, na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, 360, 4º andar, conjunto 41, sala 38, Vila Nova Conceição, São Paulo-SP. Convocação: Dispensada.
Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat; Secretário: Eduardo Muszkat. Deliberações: Por
unanimidade, os sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social
da empresa em R$ 4.000.000,00, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 675.000,00.
Encerrramento: Nada mais, a ata foi lida,  aprovada e assinada por todos os sócios e presentes. São Paulo,
03 de agosto de 2018. You Inc Incorporadora e Participações S.A. Abrão Muszkat - Tibério Construções
e Incorporações S.A. Carlos Eduardo Araújo Tibério. Abrão Muszkat - Presidente; Eduardo Muszkat - Secretário.

Edital  de Citação - Prazo de 30 dias. Processo Nº 1000220-96.2015.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Luciane Cristina
Rodrigues Gadelho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Mituco Essu RG Nº 2.882.559, CPF Nº
948.928.308-87, que Momentum  Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança
no valor de R$ 16.143,64. referente às da taxa de conservação do lote 01, da Quadra TY,
Empreendimentos Terras de Sta Cristina III. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, conteste a ação sob pena de
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado
curador especial em caso de Revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26/04/2018.                        (07 e 08)
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Especial

Wellton Máximo/Agência Brasil

As receitas extraordinárias responderam por quase 
metade do crescimento real (acima da infl ação) em 
2018. As três principais fontes de ganhos extras são 

os royalties do petróleo, o Programa Especial de Regula-
rização Tributária (Pert, também conhecido como Novo 
Refi s) e o aumento dos tributos sobre os combustíveis, em 
vigor desde o segundo semestre do ano passado.

Segundo a Receita Federal,ofi cial pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). No entanto, sem 
os reforços extraordinários, o crescimento no primeiro 
semestre teria sido menor: 3,23% acima da infl ação. A 
principal contribuição para os cofres da União veio do Pert, 
programa que renegocia dívidas de contribuintes com a 
União com desconto nas multas e nos juros. Apenas nos 
seis primeiros meses do ano, o programa rendeu cerca de 
R$ 13,25 bilhões à Receita Federal e à Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional. O montante é R$ 9,96 bilhões supe-
rior ao registrado no mesmo período do ano passado em 
valores corrigidos pelo IPCA.

Parte dessa alta pode ser atribuída à fi scalização da 
Receita. Para evitar a evasão de contribuintes que pagam 
apenas a primeira parcela, pegam uma certidão negativa 
de débito e voltam a sonegar, o Fisco apertou o cerco a 
grandes devedores que aderiram ao Pert. A legislação 
obrigou os contribuintes a manter as obrigações corren-
tes em dia para não serem excluídos do parcelamento. 
Paralelamente, o Fisco monitorou grandes contribuintes 

Antonio Cruz/ABrA capacidade produtiva das empresas 
teve forte reação em junho e recuperou 

grande parte da queda ocorrida em maio 
em razão da paralisação dos caminhonei-
ros, de acordo com o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador 
Ipea de Formação Bruta de Capital Fixo 
(FBCF) aponta alta de 9,4% em junho em 
relação a maio de 2018, na série com ajuste 
sazonal. Em abril, havia sido registrada 
queda de 10,4%.

Apesar disso, o indicador de investimentos 
encerra o segundo trimestre com variação 
negativa de 0,9% sobre o trimestre anterior, 
também na série ajustada sazonalmente. Já 
na comparação com o mesmo mês do ano 
anterior, o indicador atingiu patamar 5,9% 
superior ao de junho de 2017. Por sua vez, 
na comparação do segundo trimestre deste 
ano com o mesmo período de 2017, o inves-
timento registrou expansão de 5,1%. Com 
isso, o crescimento no resultado acumulado 
em 12 meses fi cou em 2,9%.

Segundo o Ipea, na comparação com 
ajuste sazonal, o Consumo Aparente de 
Máquinas e Equipamentos (Came), cuja 

estimativa corresponde à sua produção 
doméstica líquida das exportações e 
acrescida das importações, apresentou 
forte crescimento, com avanço de 20% em 
junho. Com isso, o resultado do segundo 
trimestre fi cou positivo em 2,3%. Entre os 
componentes do Came, a produção interna 
de bens de capital líquida de exportações 
cresceu 16,8% e a importação de bens de 
capital avançou 15,2% na margem.

Construção civil
O indicador de construção civil também 

recuperou boa parte das perdas ocorridas 
em maio, apresentando crescimento de 
9,7% na série dessazonalizada. Ainda assim, 
o setor encerrou o segundo trimestre de 
2018 com retração de 3,4% ante o trimestre 
anterior. Por fi m, o terceiro componente 
da FBCF, classifi cado como outros ativos 
fi xos, permaneceu estável na passagem de 
maio para junho.

Na comparação com o mesmo período 
do ano anterior, os resultados foram he-
terogêneos, segundo análise do Ipea. O 
destaque voltou a ser o Came, que encerrou 

Investimentos fecham 2º trimestre com 
queda de 0,9%

o segundo trimestre com alta de 17,2%, após 
novo avanço em junho. Já a construção civil 
foi o único componente a registrar queda 

na comparação interanual, fi cando 0,7% 
abaixo do patamar verifi cado no segundo 
trimestre de 2017 (ABr).

Reprodução

A União tem contado com um 
reforço de peso para fazer caixa, 
em meio ao atraso da recuperação 
econômica, e arcar com gastos 
crescentes

com tributos em atraso, oferecendo alternativas para 
regularizar a situação.

Petróleo
O segundo maior reforço na arrecadação veio da elevação 

das alíquotas de Programa de Integração Social (PIS) e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofi ns) sobre os combustíveis. De janeiro a junho, o au-
mento dos tributos rendeu 
R$ 8,12 bilhões a mais para 
a União do que no mesmo 
período do ano passado, 
descontada a infl ação ofi -
cial. Esse impacto se di-
luirá no segundo semestre 
porque o aumento do PIS/
Cofi ns entrou em vigor no 
fi m de julho do ano passado.

O governo contou ainda 
com o auxílio da economia 
internacional para reforçar 
o caixa. A elevação no preço 
internacional do petróleo, 
cujo barril chegou a atin-
gir US$ 80 em meados de 
maio, elevou o pagamento 
de royalties para a União 
em R$ 6,639 bilhões no primeiro semestre em relação aos 
seis primeiros meses do ano passado, em valores corrigidos 

pelo IPCA. Caso a cotação se 
mantenha nos níveis atuais, 
os royalties devem render 
R$ 7,36 bilhões adicionais no 
segundo semestre, segundo a 
estimativa mais recente dos 
Ministérios da Fazenda e do 
Planejamento.

Sem alívio
Os fatores extraordinários 

fi zeram a Fazenda e o Plane-
jamento elevar a projeção de 
receita bruta para 2018 em 
R$ 11,62 bilhões, conforme o 
último Relatório Bimestral de 
Avaliação de Receitas e Des-
pesas, documento que orienta 
a execução do Orçamento. A 
melhoria no caixa, no entan-
to, está longe de representar 
alívio fi scal para o governo. 
Em primeiro lugar, depois das 
transferências para os estados 

e os municípios, o ganho líquido (fi nal) para a União fi cará 
em R$ 3,19 bilhões.

Esse valor é insufi ciente para cobrir a elevação de R$ 7,55 
bilhões nas despesas primárias decorrente dos gastos com 
a Previdência Social e, principalmente, dos subsídios para o 
diesel após a greve dos caminhoneiros. A União só não vai 
deixar de cumprir as metas fi scais porque queimou parte 
da folga a que teria direito para cumprir a meta de défi cit 

primário (resultado negativo desconsiderando os juros da 
dívida pública) de R$ 159 bilhões para este ano.

Riscos
Professora do Núcleo de Economia do Setor Público do 

Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas 
(FGV), Vilma Pinto diz que o governo está repetindo um 
padrão dos últimos anos, de usar receitas extraordinárias 
para fechar as contas. “O ideal seria que a arrecadação 
estivesse crescendo por causa da recuperação da econo-
mia, mas o governo está, por mais um ano, recorrendo a 
recursos atípicos para cumprir as metas fi scais. Isso traz 
riscos porque nada garante que essas receitas se repetirão 
nos próximos anos”, adverte.

Segundo Vilma, o governo ainda tem fontes extras de re-
cursos, como novos leilões de concessões de infraestrutura 
e a revisão da cessão onerosa do petróleo na camada pré-sal, 
para ajudar as contas públicas até o início do mandato do 
futuro presidente da República. Nada, no entanto, garante 
que o próximo governo possa trabalhar com essa margem 
nos anos seguintes. “Desde 2009, com o primeiro Refi s da 
Crise, o governo tem recorrido a medidas extraordinárias 
para elevar a arrecadação. Só que esse processo não é 
sustentável, ainda mais com as despesas obrigatórias não 
parando de crescer”, conclui.

Petróleo, combustíveis
e Refi s reforçam
receitas da União
este ano



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

netjen@netjen.com.br T : 3043-4171

News@TI
Ibape/SP abre curso de elaboração e 
redação de laudos periciais 
@AA agenda de cursos do Instituto Brasileiro de Avaliações e 

Perícias de Engenharia de São Paulo (Ibape/SP) para o mês de 
agosto tem duas novas atualizações técnicas voltadas para engenheiros, 
arquitetos e interessados. "Laudos Periciais: Formas de Elaboração 
e Redação", que é um tema sempre quente no mercado, e "Patologia 
e Excelência em Vedações Internas e Externas de Fachadas de Edi-
fícios", outro assunto bem procurado. O curso de "Laudos Periciais" 
acontece entre os dias 10 e 18 de agosto e tem como objetivo fornecer 
elementos normativos e práticos para que o aluno esteja apto a fazer a 
elaboração e redação de trabalhos periciais. Mais informações, valores 
e inscrição pelo endereço: http://bit.ly/2Md8znZ

São Paulo, terça-feira, 07 de agosto de 2018

ricardosouza@netjen.com.br
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Negociação:
o caminho para o lucro

É fato que o dia a dia de 

uma startup é desafi ador 

e os dois recursos mais 

escassos são martelados 

incessantemente como 

incansáveis e exigentes 

chefes: O tempo e o 

dinheiro!

Esses dois recursos clás-
sicos, na maioria das 
vezes escassos, são 

objetos de análises com obje-
tivo de medir performance e 
sucesso nas empresas porém, 
muitas vezes, deixam de ser 
analisados sob o aspecto da 
qualidade da negociação que 
sua empresa está realizando. 
Seja pelo próprio empreende-
dor, sócios ou mesmo por seus 
funcionários.

Segundo uma pesquisa do 
SEBRAE São Paulo, 71% 
das empresas que abriram as 
portas disseram que enfrenta-
ram difi culdades no 1º ano e, 
dessas, 22% revelaram como 
principal problema/difi culda-
de a formação da carteira de 
clientes. 

Claro que existem diversos 
fatores que explicam o valor 
desse indicador tão relevante. 
Dentre eles, cito o planeja-
mento, estudo do mercado, 
questões econômicas e de 
desenvolvimento de mercado, 
entre outros. 

Mas aqui quero trazer a 
refl exão do ponto de vista da 
importância da negociação, 
que é o principal problema 
daquelas empresas que reve-
laram, segundo o SEBRAE, ser 
sua principal dor: a busca por 
clientes, também chamada de 
prospecção.

Considero o planejamento 
o principal responsável pelo 
sucesso da empresa em todos 
os seus aspectos, e não seria 
diferente para a área comer-
cial, que gosto de chamar de 
“ponta de lança”, aquela que 
quando bem afi ada penetra, 
expande e fi xa! Afi nal, quem 
não quer sua empresa com 
clientes conquistados e por 
um longo período consumindo 
seus produtos e serviços?

A negociação dentro do 
processo comercial está inti-
mamente ligada àqueles dois 
recursos citados no início deste 
artigo: o tempo e o dinheiro. 
Quanto melhor desenvolvida 
estiver, o tempo será melhor 
aproveitado e os lucros apa-
recerão. Ao compreendermos 
que, no processo de busca por 
cliente, devemos saber quem 
são os reais e potenciais inte-
ressados pelo nosso produto 
ou serviço, economizaremos 
tempo, pois não falaremos 
com aqueles que não podem 
ou não têm um porquê para 
te contratar.  

Aqui faço um parêntese que 
pode parecer óbvio, mas ainda 
vejo muitos empreendedores 
que colocam seu ego à frente 
do negócio e acreditam que 
qualquer pessoa ou empresa 
possam ser seu cliente ou que 
devam utilizar seus produtos 
ou serviços. Erro fatal! As 
empresas e as pessoas buscam 
soluções para seus problemas e 
não aplaudir iniciativas a esmo.

Voltando ao aspecto da ne-
gociação, quando falamos em 
busca de clientes e planeja-
mento comercial, normalmen-
te uma empresa inicia com o 
próprio idealizador do negócio 
como a fi gura principal para 
realizar as primeiras vendas 
ao mercado. Afi nal, nada como 

levar ao mercado a ideia ge-
nuína de quem a pensou com 
carinho para resolver algum 
problema do mercado ou da 
sociedade, certo?

Aqui trago um alerta pois, 
na minha visão, a resposta é: 
Nem sempre! E esta dúvida 
que trago está relacionada 
com um aspecto perigoso para 
qualquer empresa: a emoção! 
Quando não bem dosada ou 
calculada no seu dia a dia pode 
causar estragos ou mesmo tirar 
o foco da solução que sua em-
presa traz à sociedade e, assim, 
tendência à massagem do ego.

Considerando que o ideali-
zador do negócio está lúcido 
e consegue separar, ou pelo 
menos diferenciar seu ego do 
seu negócio, a negociação pas-
sa a ser uma ferramenta efi caz 
para que a busca de clientes se 
torne real e sustentável. 

Como em toda atividade, o 
planejamento é fundamental 
e não é diferente para toda e 
quaisquer negociações. Neste 
sentido, ao falarmos de nego-
ciação, presume-se interesse 
das duas (ou mais) partes, 
do contrário se torna ilógico 
continuarmos.

Sendo assim, quando há inte-
resse mútuo, há possibilidade 
de haver uma negociação. Com 
isso, o planejamento passa a 
fazer sentido. 

O primeiro ponto é esta-
belecer os limites máximos e 
mínimos para que o negócio 
aconteça. Qual é o preço máxi-
mo que você acredita que seu 
cliente está disposto a pagar 
pelo seu produto ou serviço? 
Na outra extremidade, qual é 
o preço mínimo que você está 
disposto a comercializar seu 
produto ou serviço?

Esses dois limites já balizam 
o “sim” e o “não” fi nais. Se, 
de início, não conseguir esse 
primeiro passo, é um forte 
indicativo de que sua empresa 
ainda não conseguiu desenvol-
ver uma política de preços. Se 
esse for o caso, pare e analise o 
mercado, concorrentes, clien-
tes, custos e defi na sua política 
considerando a margem de 
lucros almejada.

Após a política de preços, se 
faz necessário compreender 
aspectos menos específi cos 
e que compõem o contexto 
da negociação, como os pro-
blemas que seu cliente vive, 
a personalidade e o grau de 
decisão do negociador do outro 
lado, a relevância da sua ofer-
ta diante da necessidade do 
seu cliente, apenas para citar 
alguns importantes fatores de 
sucesso em uma negociação.

Percebam que uma negocia-
ção comercial para aquisição 
de clientes vai muito além de 
preços, porém, não há o que 
se temer. Pois, se bem pla-
nejada, as possibilidades de 
insucesso serão drasticamente 
minimizadas.

Lembrem-se de que vender 
é o resultado fi nal de uma boa 
negociação e compreender 
essa ordem lógica o ajudará a 
valorizar e se preparar para o 
processo negocial. 

Quanto mais negociações 
conseguir realizar, mais clien-
tes terá, porém quanto mais 
aspectos conseguir reunir para 
fazer com que a negociação 
seja efi caz e de qualidade, mais 
tempo seu cliente fi cará em sua 
carteira (lembra da “ponta de 
lança”?), consequentemente 
mais lucro conquistará.

 
(*) É economista, especialista em 

negociação pela HBX – Harvard 
Business School e Diretor de 

Negócios Estratégicos da Hi Platform.

Juliano Melchior (*)

O mercado de MPS (Gestão 
do Serviço de Impressão) teve, 
ao longo dos anos, a entrada 
de muitos “amadores” e como 
sempre tudo voltado a preço, 
ou seja, ao longo dos anos, os 
serviços ofertados foram com 
base apenas em preço e não 
em valor ou qualidade de ser-
viço. A Impressão é vista como 
um “submundo” da tecnologia 
e a missão dos fabricantes, 
integradores e distribuidores 
é resgatar o cliente com valor em serviço e entrega, afi nal de 
contas, se uma empresa não conseguir imprimir uma nota fi scal 
ou uma DANFE, que é um processo crítico, isso pode causar 
enormes prejuízos a empresa.

Podemos entender então, que a impressão propriamente 
dita por mais que ainda exista é uma informação mono-usuário 
e cada vez mais está sendo ofertada aos clientes como infor-
mações multi-usuário, que é possível pelo scanner vendido 
pelas empresas de MPS, onde o cliente tem a visão de que 
os parceiros que fornecem os equipamentos multi-funcionais 
teriam condições de fornecer soluções de INFORMAÇÃO e 
não apenas IMPRESSÃO. Gestão, por exemplo, é algo que 
o fornecedor entrega para o cliente, mas não o faz para que 
não haja diminuição no volume de impressão e isso causa 
sérios problemas crônicos no mercado voltando cada vez 
o pensamento do cliente para o preço. Os fornecedores 
precisam se inovar para captar clientes através da cadeia 
de valor, oferecendo serviços e gestão para que o preço não 
seja uma tendência e assim o mercado não venderá locação 
de equipamentos, mas serviços de valor.

De olho no futuro

O Brasil foi pioneiro no modelo de negócio PPP (preço por 
página) no começo dos anos 2000, sendo assim é o único mer-
cado maduro o sufi ciente para praticar em 97% desse modelo 
em seu nicho de negócio. Outros mercados ainda estão na faixa 
de 30%, 50% e até 75%, mas com uma base bem estruturada 

e usando o conceito de MPS 
(managed printing Services) 
em sua essência. Aqui vejo 
tendências de Uma gestão 
mais madura, onde estamos 
colocando na cabeça dos 
clientes que não faz sentido 
uma empresa que “vende” 
impressão fazer a gestão da 
impressão, o resultado pode 
não ser o esperado, já que 
quanto mais páginas são 
impressas mais o fornecedor 

ganharia na fatura do fi nal do mês.
Conceitualmente todo outsourcing tem inúmeros benefícios 

para um cliente em qualquer área da tecnologia ou até mesmo 
qualquer área de serviços. O conceito de outsourcing é que o 
cliente contrate sob demanda um serviço essencial e/ou crítico 
e repasse a responsabilidade para o fornecedor, que é um espe-
cialista para cuidar do serviço e assim o cliente direciona o foco 
para a estratégia do negócio. De qualquer forma, ainda que o 
termo Outsourcing de Impressão esteja obsoleto, o fato é que se 
bem feito o conceito agora aplicado, MPS, tem benefícios como 
redução de investimentos em CAPEX, fi nanceiramente sem 
imobilização de ativos e até mesmo a atualização dos mesmos 
em 36 ou 48 meses, já que no contrato sempre é necessário 
prever atualização tecnológica dos equipamentos, aumento de 
possibilidades de informação mono-usuário para multi-usuário, 
controle e gestão de uso dos recursos da empresa para fi ns 
especifi camente profi ssionais, gestão pró-ativa de custos mais 
enxutos e ainda sistemas de tomada de decisão e gestão de 
conteúdo empresarial relevantes para os dias de hoje, e quando 
falamos de transformação digital então, o assunto se torna ainda 
mais urgente, afi nal a massa de dados criada a cada segundo 
precisa ser tratada, gerenciada, distribuída e, principalmente, 
precisar gerar valor dentro de qualquer conceito.

(Fonte: Rodrigo Romão é formado em Tecnologia de Redes pelo Instituto 
Brasileiro de Tecnologia Avançada, certifi cado como arquiteto de 

desenvolvimento online por M.I.T. atualmente em formação de Cientista de 
Dados e é diretor de Tecnologia e R&D na IBSolution).

O obsoleto mercado de Outsourcing de Impressão e a 
nova era do MPS (Gestão de Serviços de Impressão)

Richard Landim (*)

De acordo com o estudo do BNDES “Internet das Coisas: 
um plano de ação para o Brasil”, em 2025, os benefí-
cios gerados pela IoT atingirão 10% do PIB nacional, 

movimentando cerca de R$ 200 bilhões por ano. O relatório é 
parte do recém-lançado Plano Nacional de Internet das Coisas 
desenvolvido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações (MCTIC), que prevê regulamentações, políti-
cas públicas e o posicionamento do Brasil como uma referência 
mundial no segmento.

Hoje, a IoT emerge como um elemento chave para as estraté-
gias de negócio e o conceito já é aplicado em todos os setores, 
especialmente saúde, varejo e indústria,  nos quais essa tecnologia 
viabiliza operar equipamentos através da internet ou gerenciar 
dispositivos totalmente conectados. Na área de cabeamento o 
cenário não é diferente e é imperativo entender como o segmento 
pode se benefi ciar, utilizar ou se preocupar com esse tipo de 
tecnologia.

A Internet das Coisas e a rede

Uma rede consiste em diversos processadores interligados 
que compartilham recursos entre si. A necessidade de trocar 
informações entre esses módulos de processamento aumentou, 
dando vez a outros tipos de redes. 

As redes do tipo PAN (Personal Area Network), também co-
nhecidas como Redes de Área Pessoal, são utilizadas para que 
dispositivos muito próximos comuniquem-se dentro de uma 
distância limitada, como a rede Bluetooth, por exemplo. Já a 
Rede Local ou LAN (Local Area Networks), é uma rede corpo-
rativa e residencial que interliga os computadores presentes 

Como a Internet das Coisas 
impacta o universo do cabeamento
A Internet das Coisas (IoT) está entre os principais temas discutidos nas grandes empresas, que 
buscam tecnologias e soluções inovadoras para aplicar em seus negócios

dentro de um mesmo espaço físico. Existe ainda a Metropolitan 
Area Network (MAN) ou Rede Metropolitana, que apesar de ser 
menos comum, é importante para o segmento de cabeamento, 
uma vez que conecta diversas redes locais em um raio de alguns 
quilômetros. Por fi m, o Wide Area Network, WAN ou Rede de 
Longa Distância, abrange uma área maior, como um país ou até 
mesmo um continente.

A IoT impacta diretamente não somente essas redes, mas tam-
bém os cabos de cobre, Wi-Fi, backbones, 4G/LTE, Data Centers 
das operadoras, além da área de Rádio/Fibra nos atuais ISPs. 
Todas essas são mídias possíveis para conexão dos dispositivos. 
E o crescente número de conexões impulsionadas pela IoT sig-
nifi ca mais dispositivos conectados, exigindo maior consistência 
e testes em mais padrões de aplicativos. 

A internet das coisas já está presente em nossos dispositivos. 
As Smart TVs são um bom exemplo, pois se conectam à rede 
via internet. Atualmente existem televisões que estão se bene-
fi ciando do PoE ou 3bt para que ela seja matizada através do 
próprio cabeamento. 

A Internet das Coisas e os certifi cadores 

Está claro que uma infraestrutura de rede saudável está direta-
mente ligada à produtividade, efi ciência e expansão de serviços, 
ou seja, sem uma infraestrutura confi ável, não há base para a 
Internet das Coisas. Quanto mais inteligentes as empresas se 
tornem, com a incorporação de uma variedade de tecnologias 
conectadas através da Internet das Coisas, aumenta a necessidade 
de segurança e gerenciamento de rede.

Vamos imaginar uma situação: se um cabista está em campo 
e precisa alterar algo em seu projeto, a conectividade propor-
cionada pela internet das coisas permite não só a alteração no 
computador, como a atualização do gerente de TI em tempo 
real. No smartphone, por exemplo, é possível acompanhar a 
execução do projeto, os percentuais, as falhas, e ainda ajudar o 
profi ssional em campo a resolver problemas. Os certifi cadores 
de rede possibilitam carregar, analisar e gerenciar os resultados 
dos testes de cabeamento a qualquer hora e lugar, otimizando o 
tempo de conclusão e a efi ciência dos projetos.

Para que estes dispositivos de fato agreguem valor, precisam 
estar conectados à rede de forma contínua, sem interrupções. 
Isso é essencial para que a IoT atenda às expectativas. Todos, 
de alguma maneira, utilizarão a IoT em diferentes dispositivos 
e tipos de conexão. Entender a necessidade e o tipo de corpo-
ração é fundamental para remanejar o seu negócio. A Internet 
das Coisas vem criando novas demandas nas redes, fazendo com 
que um sistema conectado seja mais crítico do que nunca para 
projetar as redes do futuro.

 
(*) É especialista em vendas de produtos na Fluke Networks.
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Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 07 de Agosto de 2018. Dia de São Caetano, São Sixto II e 
companheiros, Santo Alberto de Messina, São Agatângelo, e Dia do 
Anjo Habuhiah, cuja virtude é a nobreza. Hoje aniversaria a atriz Yoná 
Magalhães que faz 83 anos, o cantor e compositor Caetano Veloso que 
chega aos 76 anos e o ator Raul Gazolla que nasceu em 1955.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste grau é analítico, ponderado, muitas vezes 
crítico e concentrado nos seus próprios interesses. Gosta de ler, buscar 
informações e também se interessa por assuntos espirituais. Terá mais 
possibilidade de êxito com a aplicação da inteligência, obtendo resultados 
práticos, menos abstratos ou especulativos. A cura é um de seus mais 
importantes interesses, e o tempo excessivo vivido nas grandes cidades 
pode obscurecer-lhe temporariamente as ideias. Necessita dos ambientes 
naturais ou campestres para refl etir melhor. No lado negativo por ser 
reservado tende a ser mal compreendido.

Dicionário dos sonhos
BOLSA – Vazia sempre é mau presságio. Cheia, sabedoria 
e riqueza moral. Acha-la indica sorte no joga. Perde-la, 
viagem próxima. Para as mulheres, sonhar com bolsa é 
aviso de felicidade no amor e que seus desejos se tor-
narão realidade. Números de sorte:  20, 29, 32, 45 e 68.

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

Esta terça é o vigésimo sétimo dia da lunação. A Lua em Gêmeos fi ca fora de curso desde as 04h56 da manhã durante 
todo o dia até ingressar em Câncer na madrugada de quarta-feira. Lua em Gêmeos fora de curso aconselha a não 
esperar demais das situações e evitar qualquer mudança na rotina no resto do dia. Entretanto, depois do meio dia, 
Vênus em mau aspecto com a Lua leva a preguiça e insatisfação nas relações sociais. Mesmo assim, tudo que parecer 
com jeito de novidade tende a ser interessante durante esta terça-feira. A Lua fi ca fora de curso até o fi nal do dia, 
sendo melhor seguir a rotina e evitar esperar demais das coisas na noite desta terça-feira. 
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Através do apoio que passa a rece-
ber de pessoas com quem trabalha 
obterá aumento dos resultados 
práticos para melhorar sua vida. O 
fi nal da tarde desta terça de lua nova 
deve ser agradável. Para conseguir 
o que deseja, precisa de ajuda e do 
apoio daqueles que estão próximos. 
49/249 – Verde.

Bons momentos, alguns muito felizes 
no amor e nas amizades. Com o Sol 
transitando junto com a Lua na casa 
quatro em Leão, aproxime-se da famí-
lia e resgate situações deixadas para 
trás no passado. Apenas cuidado com 
a arrogância, que pode aumentar. 
18/318 – Azul.

As manifestações de elogio e do 
aplauso além do reconhecimento 
terão lugar de destaque. Um ótimo 
astral, mas não alimente desejos 
impossíveis que acabam provocando 
decepções. Viva dentro da realidade 
sem mudar o seu dia a dia mesmo 
que tenha motivo para isso. 26/426 
– Amarelo.

O Sol em direção a casa três terá 
ajuda para preparar mudanças, mas 
pode fazê-lo cometer extravagân-
cias. Controle os gastos a mais para 
levar adiante seu plano de elevação 
traçando metas e objetivos novos.  À 
noite, conversações, contatos e bom 
entretenimento. 16/416 – Branco.

A Lua geminiana mesmo fora de 
curso propicia diversões, shows, 
espetáculos, o convívio em lugares 
de lazer vive um clima propício. 
Uma chance inesperada virá precisa 
estar preparado para aproveitá-la. 
De madrugada, sono regenerador 
e emoções restauradas. 35/335 – 
Amarelo dourado. 

Logo irá viver um novo ciclo de 
vida, com novas oportunidades 
e muita motivação. O fi nal do dia 
com a lua nova é muito propício 
para novas relações e amizades 
serem conquistadas. As emoções 
podem ser desanimo e frustração 
com a Lua fora de curso todo o dia. 
98/198 – Verde.

Antes de irritar-se, veja se a situação 
ainda pode ser favorável a você nesta 
terça, dia do seu astro Plutão. Há 
males que acabam trazendo vanta-
gens e benefícios mais tarde, não 
se desespere diante dos problemas 
deste momento que logo passam. 
45/445 – Cores escuras.

Mudança profissional ou social 
tende a tumultuar a vida afetiva e 
descontrolar seu ritmo de vida. A 
persistência e a coragem aumentam 
e ajudam a resolver difi culdades. 
Controle a tendência a paixões 
fulminantes e perigosas que podem 
perturbar sua vida. 96/496 – Azul.

O fi nal do dia promete tranquili-
dade e sono reparador com a Lua 
minguando. Mantenha as emoções 
sobe controle e as situações difíceis 
irão se acalmar. Uma nova etapa 
começa na carreira profi ssional, com 
chance de reconhecimento público.  
27/527 – Marrom.

Um dia de muita atração para o amor 
e para a relação a dois que serão 
felizes. O dia é muito propício para 
tratar e contrair casamento, iniciar 
ou continuar viagens longas. Se 
estiver só, poderá conhecer alguém 
e se apaixonar, mas evite fazer isso 
apenas para provocar ciúmes em 
alguém. 17/517 – Verde.

Não deixe ocorrer rompimento que 
afasta a chance de felicidade e traz a 
solidão. Seja otimista nesta entrada 
de lua nova e saiba adaptar-se a mu-
danças na relação íntima, mesmo as 
mais difíceis. O fi nal do dia não é bom 
para decisões em assuntos práticos 
e materiais. 56/756 – Branco.

Resolva agora os impasses que 
poderão surgir se não fi zer nada. O 
vigor e a boa disposição ajudam a 
realizar viagens e passeios. Saia da 
rotina e viva sua liberdade. Durante 
todo o dia deve evitar decisões, ainda 
mais de última hora ou improvisadas. 
21/521 – Rosa.

Simpatias que funcionam
Para conquistar um homem: É necessário saber a data 
de nascimento da pessoa que você está interessada, para 
consultar o anjo da guarda: Materiais: 1 copo com água, 
1 colher de sopa de açúcar, 1 pedaço de papel branco, 
lápis e 1 vela de 7 dias. Modo de preparo: pegue o papel 
e escreva com o lápis o nome da pessoa que você tem 
interesse. Em seguida, escreva seu nome acima do nome 
da pessoa amada. No copo com água acrescente o açúcar 
e mergulhe o papel com os nomes. Acenda a vela de 7 
dias e faça uma oração em nome do anjo da guarda da 
pessoa amada para que ele entenda que você a quer 
bem. Dessa maneira, ele te ajudará a alcançar o objetivo.
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Azulejaria
A potência dos traços de Athos 

Bulcão na azulejaria, nos desenhos, 
na pintura, nas fotomontagens, nos 
cenários e fi gurinos e na estreita 
relação que o artista estabeleceu 
entre arquitetura e arte pode ser 
conferida e vivenciada a partir de 1o 
de agosto. O universo é riquíssimo, 
que no Memorial da América Latina, 
tem um de seus mais notáveis painéis 
de azulejos, será exibido na mostra 
“100 Anos de Athos Bulcão”, que co-
memora o centenário de nascimento 
do artista e propõe um profundo 
mapeamento e imersão na diversi-
dade de seus trabalhos e técnicas. A 
exposição oferece a possibilidade de 
conhecer o processo de produção, 
são mais de 300 trabalhos, alguns 
inéditos, realizados entre os anos 
1940 e 2005. Obras de artistas mais 
jovens que direta ou indiretamente 
foram infl uenciados por Athos tam-
bém serão apresentadas. 

Serviço: Centro Cultural Banco do Brasil 
São Paulo. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 
tel.  3113-3651. De quarta a segunda das 9h 
às 21h. Entrada franca. Até 15/10. 

Cena da peça “Arrufos”.

O espetáculo 
“Arrufos”, do Grupo 
XIX de Teatro aborda 
questões sobre o amor 
em diferentes épocas e 
concepções

Os ingressos são gra-
tuitos e começam a 
ser distribuídos às 9h 

do dia do evento. Em cena, 
três histórias, em épocas 
diferentes, são contadas. 
Misturam-se os tempos para 
que o espectador entenda 
como surgiu o ideário do 
amor romântico e a quem 
serve essa construção. No 
século 18, um pai agoniza no 
leito de morte rodeado pela 
esposa, a filha, a amante, um 
empregado e um padre. No 
século XIX, três meninos se 
encontram em um cemitério 
para declamar poesias. Pa-
ralelamente, três meninas 
conversam depois de volta-
rem de um baile de gala. Um 
romance se instaura entre 

Fé e alienação 
O fundamentalismo religioso, a 

alienação e a fé são questões levan-
tadas no espetáculo “Mateus, 10” 
ao traçar a trajetória e um pastor 
obcecado pelo texto bíblico que 
deseja formar uma nova doutrina. 
Na história, Otávio é um pastor que 
entra em crise com sua atividade, 
quando se apega de forma quase 
obsessiva a uma passagem da bíblia 
em que Jesus renega sua família, 
mãe e irmãos, em função dos seus 
seguidores e discípulos. A partir 
de então, passa a desenvolver e a 
pregar uma nova doutrina. O desejo 
obsessivo de negar o conhecido em 
função do novo, o leva à beira da 
loucura. Para instaurar uma nova 
ordem ele precisa de um fato que 
mude os rumos da sua vida, e é a 
partir dessa atitude é que a trama 
se desenrola. Com Alexandra Tava-
res, André Capuano, Amanda Lyra, 
Clayton Mariano, Ligia Oliveira e 
Vitor Vieira.

Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de An-
drade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro. Terças 
e quartas às 20h. Entrada franca. Até 05/10.
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Depois de percorrer todo o Brasil, e ter lotado os 
teatros pelos quais cada ator passou, estes consagrados 
comediantes resolveram juntar o que cada um tem de 
melhor e montar um espetáculo que promete agradar 
a todos. Idealizado pelos comediantes Fabiano Cam-
bota, Nando Viana, Rafael Portugal, Rodrigo Marques 
e Thiago Ventura, O Stand Up mais aguardado do Ano 
busca ampliar a divulgação do gênero, servindo como 
um ótimo programa cultural para os paulistas.O termo 
Stand Up Comedy ou Comédia em Pé é um espetáculo 
de “cara limpa”, em que o comediante apresenta suas 
próprias piadas com texto autoral e geralmente de 
observações feitas pelo cotidiano. Com Fabiano Cam-
bota, Nando Viana, Rafael Portugal, Rodrigo Marques 
e Thiago Ventura.

 Serviço: Theatro NET São Paulo (Shopping Vila Olímpia), R. Olimpíadas, 
360. Terças às 21h. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia). Até 11/12.

O músico Fábio Zanon.

O grupo de músicos da OSESP, formado por Cláudia Nasci-
mento (fl auta), Ederson Fernandes (viola), Suelen Sampaio 
(harpa), Adrian Petrutiu (violino), Adriana Holtz (violoncelo) 
- será acompanhado por Fábio Zanon (violão) e executará 
peças de Heitor Villa-Lobos (Cinco Prelúdios para Violão e 
Quinteto de Cordas) e Claude Debussy (Sonata para Flauta, 
Viola e Harpa).

Serviço: Pinacoteca de São Paulo, Praça da Luz, 2, Luz, tel. 3324-1000. Quarta (29) 
às 19h30. Entrada franca.

Épocas  de amor
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uma das meninas e um dos 
garotos, um amor inviável 
pela diferença social entre 
os dois. Já no século XX, seis 
personagens confidenciam 

à plateia suas diferentes 
experiências amorosas. Com 
Juliana Sanches, Paulo Celes-
tino, Janaina Leite,  Rodolfo 
Amorim, Ronaldo Serruya, 

Mara Helleno. 

Serviço: Caixa Cultural São Paulo,  Praça 
da Sé, 111, Centro, tel. 3321-4400. Quintas 
(16 e 23), sextas (17 e 24), sábados (18 e 25) 
e domingos (19 e 26), às 19h15.
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Co-Criação. Houve uma transformação em seu processo de 
co-criação. Vocês estão se tornando mestres ao entender o 
poder e a magia no processo de criação, enquanto jogam uns 
com os outros neste tabuleiro da vida. À medida que você 
aprende a confiar no poder da ordem divina e no tempo 
da criação e em sua própria intuição sobre quando agir, 
quando esperar e quando abandonar o barco, descobrirá 
que a vida fica mais fácil. Tudo começa com a transformação 
de pensamentos e crenças não-sustentáveis, confiando e 
sabendo que você é digno de receber. O Universo conspira 
com você para criar seus sonhos; cabe a você permitir e 
aprender a seguir o fluxo. Preste atenção à sincronicidade, 
pois é aqui que o destino se revela para encontrá-lo e confie 
que o seu eu superior tem o seu apoio, pois estes são os 
momentos em que as coisas se revelam perfeitamente com 
base em sua mentalidade de quatro corpos. Pensamento 
para hoje: Confie em seu processo criativo e permita que 
o seu destino se revele para você.Você adquiriu clareza 
na compreensão de que o Espírito tem muitas maneiras 
de responder aos seus pedidos e este conhecimento traz 
com ele a sabedoria e a magia da criação em sua melhor 
forma. E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. 
Os Anjos e Guias.

Valéria Mendonça



Qualidade é 

fundamental e 

intrínseca a qualquer 

atividade produtiva. 

Não é, no entanto, 

um diferencial, mas 

um dever e a base 

para uma atuação 

responsável em todos os 

aspectos

Pensar em qualidade 
é falar em responsa-
bilidade. Mais do que 

oferecer produtos duráveis 
e funcionais, indústrias dos 
mais diferentes segmentos 
devem ter como foco atua-
ção voltada à valorização do 
mercado, do meio ambiente e, 
acima de tudo, da sociedade 
e do consumidor. Garantir a 
durabilidade dos produtos e, 
principalmente, a segurança 
física e patrimonial das pes-
soas é assegurar também a 
perenidade da própria marca. 

Os diversos setores produti-
vos lutam para a manutenção 
de práticas econômicas, admi-
nistrativas e sociais saudáveis, 
que imprimam um conceito 
mais amplo de qualidade e 
permitam uma competitivida-
de mais justa, em condições 
igualitárias. Estas condições 
estão diretamente relacio-
nadas a temas árduos – mas 
recorrentes – como a sone-
gação técnica e fi scal, que, ao 
fi nal, prejudicam o mercado 
e colocam em risco a vida de 
consumidores. 

Nos últimos anos, fabrican-
tes, fornecedores de maté-
rias-primas, órgãos técnicos e 
várias entidades setoriais vêm 
trabalhando em conjunto no 
combate a práticas irregula-
res, com bons resultados. Em 
julho de 2017, foi a vez do setor 
de esquadrias buscar a certifi -
cação junto ao Inmetro e, com 
isso, obter a regulamentação 
da segurança e qualidade dos 
produtos, válida para todo o 
mercado nacional. Trata-se do 
Programa de Certifi cação de 
Esquadrias para Edifi cações. 

Com o objetivo de promover 
a organização setorial por 
meio da qualidade e combater 
a não conformidade existente 
no mercado, este e outros 
programas, a exemplo do 
Programa Setorial da Quali-
dade, defi nem os parâmetros 
mínimos de resistência, du-
rabilidade, funcionamento de 
portas e janelas, assegurados 
por testes laboratoriais, com 
enormes benefícios para o 

mercado, trazendo mais se-
gurança para quem compra, 
quem vende e quem utiliza 
os produtos, que conta com 
garantia de estanqueidade, 
vedação e não deformidade 
e, o mais importante, a pre-
servação da integridade física 
do usuário.

Ainda há um caminho a ser 
percorrido. Paralelamente às 
questões técnicas, desenvol-
vem-se esforços para maior 
conscientização de toda a 
cadeia produtiva e também 
do consumidor fi nal quanto à 
importância do atendimento 
às normas de produção. So-
mente um mercado respon-
sável, integrando indústrias, 
comércio, órgãos técnicos e 
fi scalizadores e poder público, 
poderá transformar totalmen-
te o setor, coibindo práticas 
ilegais e danosas e punindo 
irregularidades. 

A responsabilidade é de to-
dos. A certifi cação demonstra 
a credibilidade da indústria e 
o selo identifi ca o fabricante 
e o produto certificados. 
Exigir qualidade mínima nos 
produtos e aplicar as sanções 
devidas em caso de descum-
primento das determinações, 
bem como atribuir corres-
ponsabilidade a fabricantes 
e revendedores, abrem mais 
possibilidades para o combate 
à sonegação fi scal, forma de 
atuação prejudicial para toda 
a sociedade.

A formalidade técnica e 
fi scal é um dever e necessária 
em todos os aspectos. Torna 
a concorrência mais leal, 
favorece a diferenciação das 
marcas por parâmetros mais 
individuais – como portfólio, 
atendimento, serviços – e 
estabelece equilíbrio ao mer-
cado. Cada acidente evitado, 
cada consumidor satisfeito, 
cada obra segura é uma vitória. 

Os progressos são visíveis, 
mas trata-se de um processo 
contínuo de conscientização 
e adequação. Comerciantes 
e consumidores devem ser in-
formados sobre a importância 
de exigir produtos certifi ca-
dos, bem como marcas que 
atuem de forma regular em 
termos fi scais. 

É desta forma que o mer-
cado se afi rma, que o País 
cresce, que edifi cações são 
conservadas e, acima de tudo, 
que vidas são poupadas.

 
(*) - É presidente da Sasazaki e do 
Conselho Deliberativo da Indústria 

que está completando 75 anos, sendo 
considerada a empresa de portas e 
janelas de aço e alumínio que mais 

lança inovações.

Nada mais
do que o melhor

Leonardo Sasazaki (*)

Diário, dinâmico e objetivo...
para você que não tem tempo a perder
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Edital de Intimação-Prazo de 30 dias. Processo Nº 0055135-95.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 37ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Patrícia Martins Conceição, Juíza de
Direito da 37ª VC do Foro da Capital - São Paulo, na forma da lei, faz saber a José Luiz Ribeiro de
Azevedo, CPF/MF SOB Nº 235.207.108-97, RG Nº 3.204,159 que lhe foi proposta uma ação de
Cumpri mento de Sentença por parte de União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a
sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 12.227,17, que deverá ser
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, sob pena de multa e Honorários Advocatícios de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo
oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de junho de 2018.                              (07 e 08)

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 0100457-17.2012.8.26.0100. A Drª. Vanessa Ribeiro Mateus, 
Juíza de Direito da 8ª VC do Foro da Capital, Faz saber  ao Correu JOSÉ LEONARDO DOS
SANTOS, CPF Nº 036.756.236-70 que  VULCABRÁS/AZALÉIA - RS CALÇADOS E ARTIGOS
ESPORTIVOS S.A ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos
Materiais e Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas Vulcabrás e variações, para
assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos.
E, estando em termos, foi deferida a citação dos requeridos por edital, para que Contestem a presente
ação no prazo supra, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos na inicial. Será este edital
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 20 de Junho de 2018.                                         (07 e 08)

Edital de Citação  Prazo de 30 dias. Processo Nº 1000376-18.2015.8.26.0624. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro de Tatuí, Estado de SP, Dr(a). Danielle Oliveira de Menezes Pinto Rafful
Kanawaty, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Nilson Gentil de Oliveira Filho, Brasileiro, CPF
747.472.827-34. Com endereço à Rua Paulina Veloso, 06, Bloco A, Haway, CEP 28970-000, Araruama
- RJ, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Rodovias Integradas do
Oeste S.A.- SPVIAS, alegando em síntese: que em 27/12/2012 por volta das 12h24m, o requerido que
trafegava pela Rodovia SP 280, sentido oeste, com o caminhão Volvo, FH 440, azul, ano 2011, placa
EOE 1643, estacionou seu veiculo no acostamento, provocando afundamento na canaleta, danificando
o patrimônio da concessionaria, gerando prejuízos no valor de R$ 5.220,53, conforme apurado em
janeiro de 2015. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação,
por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Tatuí, aos 18
de junho de 2018.                                                                                                                            (07 e 08)

Citação Prazo 20 dias. Proc. 1007693-87.2015.8.26.0100. A Drª. Carolina de Figuei redo Dorlhiac
Nogueira, Juíza de Direito da 38ºVC do Foro da Capital S/P, Faz Saber a Reuben Sebag RG Nº
5.247.477, CPF Nº 903.219.288-49, que  Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe
ação de Cobrança no valor de R$ 14.330,25. referente às da taxa de conservação do lote 02, da
Quadra BQ, do Empreendimentos Terras de Sta Cristina VII, atualmente denominado Riviera de Sta
Cristina XIII. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos
alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o
edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 31 de Outubro de 2017.             (07 e 08)

O pretendente: DANIEL XAVIER BORDINI DO AMARAL, nascido nesta Capital, Cam-
buci - SP, no dia 22/06/1993, estado civil solteiro, profi ssão designer digital, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Jesus Bordini do Amaral e 
de Deise Lucia Bordini do Amaral. A pretendente: LAÍS SIQUEIRA COSTA PAPI, nascida 
em Poços de Calda - MG, no dia 20/02/1992, estado civil solteira, profi ssão publicitária, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rildo Costa Papi e de 
Lucimara Siqueira Costa Papi.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Antonio Edgar Carvalho Patah - Ofi cial Interino

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Edital de Citação Processo Físico nº: 0209384-14.2011.8.26.0100: Procedimento Sumário Requerente:
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda Requerido: Rubens Portieri. Edital de Citação - Prazo
de 20 dias. Processo Nº 0209384-14.2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª VC do Foro
Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)
Rubens Portieri, Espólio, representado provisoriamente por José Silas Portieri CPF Nº 090.629.048-
15, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda, objetivando a cobrança no valor de R$ 9.702,72 Referente às
taxas de conservação do lote 03, da Quadra EC, do Empreendimento Thermas de Santa Barbará I.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 30/06/2018.                          (07 e 08)

Edital de Citação - Prazo de 15 dias. Processo Nº 1004505-24.2017.8.26.0292. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro de Jacareí, Estado de SP, Dr(a). Paulo Alexandre Ayres de Camargo, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Jv Garden Transportes Ltda (Antiga Jv Garden Com. de Flores
Ltda. Epp), CNPJ 09.423.508/0001-77. Com endereço à Avenida Lucas Nogueira Garcez, 1199,
Jardim Esperanca, CEP 12324-000, Jacarei - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por
parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., objetivando o recebimento da
quantia de R$ 57.622,85, referente a fatura de Nº. 233321831, com vencimento em 25/05/2016,
vencidas e não pagas. Considerando que o requerido, encontra-se em local incerto e não sabido,
fica, por meio do presente edital, Citado para os termos e atos da ação proposta ficando, advertindo-
o de que terá o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta
cidade de Jacareí, aos 05 de julho de 2018.                                                                                 (07 e 08)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias.  Processo Nº 0024245-76.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 18ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Maria Pereira Ravacci, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a AIRY ZANETTI, RG 1285616, CPF 036.967.158-91, que por este Juízo,
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Momentum Empreendimentos
Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º,
IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
pague a quantia de R$ 29.512,33, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de setembro de 2017.                                           (07 e 08)

Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo: 0000994-13.2008.8.26.0660 - Nº de Controle 2008/
000772. O MM. Juiz de Direito da Vara Única, do Foro de Viradouro, Estado de São Paulo, Dr.
Douglas Borges da Silva, na forma da Lei, etc, Faz Saber a Ademar Adalberon de Melo Me, CNPJ.
06.121.432/0001-37, Jardim Santa Catarina, Jardim Santa Catarina, CEP 14745-000, Terra Roxa -
SP, que lhe foi proposta ação de Monitória requerida por CGMP - Centro de Gestão de Meios de
Pagamento S.A, referentes ás faturas relacionadas na planilha abaixo (docs. 2). Fatura: 5750037,
Emissão: 5/9/2005, Vencto: 12/9/2005, Valor: R$. 1.318,63, Fatura: 5513007, Emissão: 2/8/2005,
Vencto: 10/8/2005, Valor: R$. 1.711,79, Total: R$. 3.030,42. Assim sendo, conclui-se não ter restado
outra solução à autora senão valer-se desta via monitória para recuperar seu crédito que, com os
encargos contratualmente previstos e demonstrados na planilha anexa (documento 3), ora totaliza a
considerável quantia de R$. 5.559,66 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e
seis centavos). Considerando que a requerida, encontra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por
meio do presente edital Citada para os termos e atos da ação proposta ficando Advertida de que terá
o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a
ação, a ré considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta Cidade de
Viradouro, aos 11 de julho de 2018.                                                                                              (07 e 08)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002804-10.2013.8.26.0543 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Vilibor Breda, na forma da
Lei, etc. Faz saber aos, réus, ausente, incerto, de paradeiro desconhecido, que na respectiva vara e
cartório, tramita os autos da indenização por danos materiais que a Concessionária da Rodovia
Presidente Dutra, CNPJ 00.861.626/0001-92, move contra Gerusa Salles De Assis, inscrita no CPF
sob o nº 985.910.707-63, e Jose Carlos Nunes De Assis, inscrito no CPF sob o nº 749.249.317-72, por
conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que ocorreu em dia 20/07/2010,
por volta das 08h47min, o segundo Requerido estava trafegando com o caminhão, Volvo/N12, ano
1985, placa LJW-7368, CHASSI 9BVN2A1AOGE607666, RENAVAM 299383270, de propriedade do
Primeiro Requerido, quando, na altura do Km 0232 + 000, sentido sul da rodovia, onde perdeu o
controle do veículo vindo a colidir, danificando o patrimônio publico sob concessão da requerente.
Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência nº 741200 (Doc. 04). A
Requerente também alocou pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para a realização da
obra e resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que
realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na
data da ocorrência, a quantia de R$6.860,69 (seis mil, oitocentos e sessenta reais e sessenta e nove
centavos), conforme demonstrativo anexo (doc. 05). Estando em termos, expede-se o presente edital
para citação do réu, para, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Santa Isabel, aos 12 de julho de 2018.            (07 e 08)

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: EVANILDO CORREIA NASCIMENTO DE JESUS, estado civil divorcia-
do, profi ssão montador, nascido em Serra Preta - BA, no dia (16/11/1977), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Alicio Moreira Nascimento e de Edezia Correia  
Nascimento. A pretendente: TATIANA DAS GRAÇAS, estado civil solteira, profi ssão as-
censorista, nascida nesta Capital, Capela do Socorro - SP, no dia (16/04/1983), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Mariana Maria das Graças.

Conhecida como a “cidade 
ideal” e visitada por milha-
res de turistas, a mística La 
Scarzuola, localizada na Úm-
bria, na Itália, é um local onde 
pode se encontrar uma mistu-
ra de projetos arquitetônicos 
de diversas áreas. O local, que 
fi ca a poucos quilômetros do 
município de Montegabbione, 
era antigamente um convento 
franciscano. 

De acordo com a tradi-
ção, o mosteiro foi fundado 
e habitado pelo santo São 
Francisco de Assis. Em 1956, 
o arquiteto milanês Tomaso 
Buzzi adquiriu o lugar e, dois 
anos depois, iniciou um pro-
jeto arquitetônico diferente, 
a La Scarzuola, uma cidade 
que ele próprio afi rmou uma “Cidade conceito” foi elaborada por Tomaso Buzzi.

Pessoas que correm todos os dias e, 
principalmente, aquelas que correm 
longas distâncias, podem desenvol-

ver a chamada síndrome do atrito da banda 
iliotibial, mais conhecida como ‘doença 
do corredor’. No grupo de risco também 
entram ciclistas e jogadores de futebol. 
Segundo a fi sioterapeuta Walkiria Brunetti, 
especialista em dor, RPG e Pilates, o trato 
iliotibial é uma estrutura complexa que 
parte dos quadris e vai até a parte inferior 
dos joelhos. 

“O trato iliotibial é formado pela união 
dos músculos glúteo máximo, médio e 
tensor da fáscia lata. Sua função é estabi-
lizar os joelhos junto com o tendão femo-
ropatelar lateral, que mantém a posiçao 
da patela. Sem isso, a patela se deslocaria 
para a parte interna do joelho. A doença 
do corredor é muito comum em pessoas 
que praticam corrida e pode afetar entre 
10 a 12% deste público. A causa principal 
é o uso excessivo e repetitivo da estrutu-
ra, que leva a um quadro infl amatório. Os 
principais sintomas são dor na face externa 
dos joelhos que aparece durante a corrida. 
Quem treina em terrenos com subidas e 
descidas tem maior risco de apresentar o 
problema”, explica Walkiria.

Outros riscos - O overuse não é o 
único fator de risco. A anatomia indivi-
dual também pode infl uenciar e levar à 
infl amação. Pessoas com encurtamento 
da musculatura da panturrilha, com pé 

Doença do corredor afeta até 12% 
das pessoas que praticam o esporte
Praticar esportes é fundamental para manter a saúde em dia. 
Entretanto, dependendo do esporte praticado e da periodicidade, é 
possível desenvolver lesões relacionadas ao uso excessivo do sistema 
musculoesquelético

chato (pé plano) apresentam mais risco. 
E para variar, a doença do corredor afeta 
mais mulheres que homens. Vale ressaltar 
que não é só a corrida que pode levar ao 
problema, já que a síndrome também atinge 
com frequência mulheres idosas e obesas.

Elas sofrem mais - Estudos sobre a 
biomecânica do corpo humano apontam 
que a maior prevalência da doença do 
corredor nas mulheres está ligada a uma 
maior relação entre a largura da pelve 
e o comprimento do fêmur nelas. “Essa 
característica do corpo feminino gera 
um maior movimento adutor do quadril e 
leva à sobrecarga da musculatura lateral 
para manter o equilíbrio da pelve. As 
mulheres, durante a corrida, apresentam 
maior atividade da musculatura adutora e 
maior grau de rotação interna do quadril, 
o que também leva à sobrecarga do trato 
iliotibial”, explica a especialista.

Dor é o principal sintoma - A dor do 
lado de fora do joelho é o principal sinto-
ma. Segundo Walkiria, costuma surgir no 
início da corrida ou do esporte, obrigando 
a pessoa a parar a atividade. “Se a corrida 
for em declive, a dor pode ser ainda mais 
intensa. Dobrar o joelho também pode ser 
bem dolorido”.

O papel da fi sioterapia - Após o diag-
nóstico feito pelo médico, o tratamento 
costuma ser conservador, com uso de medi-
camentos anti-infl amatórios e fi sioterapia. 
“Na fase aguda usamos crioterapia (gelo) 

e aparelhos para diminuir a infl amação. 
Depois, é preciso fazer exercícios para 
fortalecimento muscular das pernas e 
liberação miofascial”, diz Walkiria.

Já quando há problemas anatômicos, com 
uma perna mais curta que a outra ou pé 
plano, por exemplo, é recomendado o uso 
de palmilhas feitas sob encomenda. Walki-
ria chama a atenção para a necessidade 
de se afastar por um tempo da atividade 
que levou ao problema. “Dependendo da 
extensão da lesão, pode ser que ao retomar 
a corrida, a infl amação retorne. Assim, a 
pessoa deve encontrar uma nova modalida-
de esportiva para não sobrecarregar tanto 
essa estrutura, além de fazer repouso nos 
meses iniciais do tratamento”.

“Correr é muito bom e traz diversos 
benefícios para a saúde. Entretanto, é 
necessário ter um bom condicionamento 
físico e fazer exercícios para fortalecer a 
musculatura envolvida, assim como para 
liberação miofascial. Essas duas estratégias 
podem ajudar a evitar a lesão do trato 
iliotibial, entre outras lesões”, recomenda 
Walkiria. Com um último conselho para os 
apaixonados por corridas, a dica é iniciar 
a atividade de forma gradativa até desen-
volver o condicionamento físico adequado 
para as necessidades desta prática espor-
tiva (agenciahealth.com.br). 

Fotos: Divulgação

Conheça a ‘cidade ideal’ de La Scarzuola, na Itália

A
N

SA vez que é “um remédio capaz 
de provocar graves efeitos 
colaterais”.

Até o ano de sua morte, em 
1981, Buzzi se dedicou em pla-
nejar o local, que para ele seria 
a defi nição de cidade ideal, 
levantando por lá sete teatros, 
uma acrópole, símbolos secre-
tos, jardins, além de outras 
atrações, todos inspirados 
em projetos arquitetônicos 
de eras passadas.

Segundo o atual proprie-
tário do local, Marco Solari, 
a fama de La Scarzuola é 
defi nida pela “desordem e 
imaginação que dominam a 
área”. Além disso, ele afi rmou 
que Buzzi “realizou tudo o que 
não podia fazer no mundo 
real” (ANSA).
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

3043-4171
netjen@netjen.com.br

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
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: GILMÁRIO GOMES SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, aposen-
tado, nascido em Maracás - BA, aos 21/03/1977, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Olival de Souza e de Terezinha Gomes Santos; A pretendente: 
JOSIANE SOUZA MAIA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de cozinha, nascida 
em Jitaúna - BA, aos 18/12/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Emelino Ribeiro Maia e de Valdelice Souza Santos.

O pretendente: MARCOS BARBOSA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, técnico eletrônico, nascido em São Paulo - SP, aos 13/04/1988, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Muniz dos Santos e de Ivanita 
Barbosa de Sousa Santos; A pretendente: LIDIANE SOARES DINIZ, nacionalidade 
brasileira, solteira, manicure, nascida em Esperança - PB, aos 07/01/1991, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero Tomás Diniz e de Maria 
das Dores Soares Diniz.

O pretendente: ELIEZER ALVES PINHEIRO, nacionalidade brasileiro, solteiro, metalúr-
gico, nascido em Teresina - PI, aos 09/05/1985, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jabok Liberato Pinheiro e de Maria Helena Alves Santos Pinheiro; A 
pretendente: CILENE MARIA DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, atendente, 
nascida em Recife - PE, aos 25/07/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Narciso Carlos da Silva e de Helena Maria Ferreira da Silva.

O pretendente: FRANCISCO LUCIEUDO ALVES ROMÃO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, garçom, nascido em Mombaça - CE, aos 01/01/1975, residente e domicili-
ado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lourival Alves Romão e de Antonia Alves 
Evangelista; A pretendente: ANDREZA ALCANTARA OLIVEIRA, nacionalidade 
brasileira, solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 10/04/1983, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Vinebaldo Oliveira Neto e de 
Ivete Ribeiro Alcantara Oliveira.

O pretendente: ROBERTO CARLOS ALVES CEDRO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
cozinheiro, nascido em Cafarnaum - BA, aos 21/04/1965, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdemir Alves e de Tânia Cedro Souza; A pretendente: 
ANDREIA SILVA DE MELO, nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, nascida em 
São Paulo - SP, aos 01/08/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Cosme Francisco de Melo e de Quiteria Silva de Melo.

O pretendente: JOSÉ DA PAIXÃO DE SOUSA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em Valença do Piauí - PI, aos 17/04/1981, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Vicente de Sousa e de Lucia 
Maria da Conceição; A pretendente: MARIA ILZA DA SILVA SANTOS, nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de loja, nascida em Crisópolis - BA, aos 05/12/1978, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Inacio Luiz dos Santos e de Evan-
gelista da Silva Santos.

O pretendente: RONALDO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, vigilante, nascido em Palmares - PE, aos 13/06/1970, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Rodrigues da Silva e de Maria Rodrigues da 
Silva; A pretendente: ELIANE MARIA DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, 
do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 30/09/1973, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Francisco da Silva e de Maria das Dores da Silva.

O pretendente: NILSON DOS SANTOS CAMILLO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
assistente de recursos humanos, nascido em São Paulo - SP, aos 19/03/1984, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Juanito Camillo e de Maria Mar-
garida dos Santos Camillo; A pretendente: THAÍS BEZERRA ALVES, nacionalidade 
brasileira, solteira, assessora de vendas, nascida em Santo André - SP, aos 25/08/1987, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Nonato Alves 
e de Maria Bezerra.

O pretendente: FÁBIO DOS SANTOS LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, som-
melier, nascido em Pedro II - PI, aos 31/10/1991, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Roberto Lima e de Maria Lúcia Almeida dos Santos; A 
pretendente: SUSANE VIANA FONTES, nacionalidade brasileira, solteira, operadora 
de caixa, nascida em Vitoria da Conquista - BA, aos 31/08/1989, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Oldair Oliveira Fontes e de Noeme Viana Santos.

O pretendente: FERNANDO DA SILVA DIAS, nacionalidade brasileiro, solteiro, tosador, 
nascido em São Paulo - SP, aos 18/08/1981, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Urbano da Silva Dias e de Marli Roseno Remuarda; A pretendente: 
MARIA ANGELA DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, cuidadora, nascida em 
São Paulo - SP, aos 31/03/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Cicero Henrique da Silva e de Sirlei da Silva.

O pretendente: GABRIEL ISNAR ANDRADE DA FONSÊCA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, serralheiro, nascido em São Paulo - SP, aos 26/11/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Antonio Alves da Fonsêca e de Claudia Lucia 
de Andrade Fonsêca; A pretendente: LAÍS CRISTINA ALVES SANTOS, nacionalidade 
brasileira, divorciada, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 05/11/1991, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Levi Teixeira Santos e de Maria Cicera 
Alves do Nascimento.

O pretendente: ROSENILDO JOSÉ DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de produção, nascido em Camutanga - PE, aos 11/12/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Severino da Silva e de Rosilda Maria da Silva; A 
pretendente: SILVANI ALVES ALMEIDA, nacionalidade brasileira, solteira, consultora 
de negócios, nascida em São Paulo - SP, aos 12/12/1998, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoelito da Silva Almeida e de Sirlene Paixão Alves 
Gonçalves.

O pretendente: RENATO SOARES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
vendedor, nascido em Minas Novas - MG, aos 04/08/1993, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Soares de Oliveira e de Maria do Rosário da Silva 
Oliveira; A pretendente: LAISE CARDOSO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, vendedora, nascida em Serra Grande, - BA, aos 27/04/1993, residente e dom-
iciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jivaldo André dos Santos e de Guiomar 
Cardoso dos Santos.

O pretendente: MARLON JOSE DO ROSARIO LIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
cozinheiro, nascido em Crateús - CE, aos 30/10/1983, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Veras de Lira e de Sebastiana Maria do Rosario 
Lira; A pretendente: REGIANE DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 25/01/1985, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Genésio de Oliveira e de Maria Madalena de Oliveira.

O pretendente: LUCAS DIAS FIDELIS, nacionalidade brasileiro, solteiro, policial militar, 
nascido em Cafelândia - SP, aos 17/11/1989, residente e domiciliado neste distrito,São 
Paulo - SP, fi lho de Valdir Fidelis e de Márcia Magali Dias Fidelis; A pretendente: ALINE 
AYRÃO DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, solteira, analista de testes, nascida 
em São Paulo - SP, aos 23/03/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Raimundo Costa do Nascimento e de Dircy Fernandes Ayrão do Nascimento.

O pretendente: JULIANO DE ASSUNÇÃO SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
designer, nascido em São  Paulo - SP, aos 13/10/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joel Dias dos Santos e de Maria Vitória de Assunção 
Santos; A pretendente: RENATA DOS SANTOS CALAZANS, nacionalidade brasileira, 
solteira, assistente administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 02/03/1989, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sergio dos Santos Calazans e de 
Ana Luiza Rosa Calazans.

O pretendente: LUCAS MARTINS DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
policial militar, nascido em Lins - SP, aos 26/11/1993, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Hediberto Antonio de Oliveira e de Maria de Lourdes Martins de 
Oliveira; A pretendente: LEILIANE SANTANA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, assistente administrativo, nascida em Ibicuí - BA, aos 10/06/1992, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edilson Fagundes dos Santos e de 
Luciene Sousa Santana.

O pretendente: EDUARDO JORGE MEDEIROS DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, estoquista, nascido em Recife - PE, aos 13/08/1978, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Medeiros de Souza e de Ivete Luis Medeiros; A 
pretendente: RAQUEL DE OLIVEIRA ALMEIDA, nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, nascida em São Paulo - SP, aos 22/01/1992, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Quirino de Almeida e de Aurenice de Oliveira Almeida.

O pretendente: ERNANDE JOSÉ DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, porteiro, 
nascido em São Bento do Una - PE, aos 29/11/1975, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José João da Silva e de Josefa Maria da Conceição Filha; A 
pretendente: EDJANE PEREIRA DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, soltei-
ra, do lar, nascida em São Bento do Una - PE, aos 01/09/1979, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Pereira do Nascimento e de Maria Francisca 
da Conceição.

O pretendente: RENATO DE JESUS PEREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, vigi-
lante, nascido em São Paulo - SP, aos 18/09/1981, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Carlos Roberto Pereira e de Marinalda Olivia de Jesus Pereira; 
A pretendente: SILVANA OLIVEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, do 
lar, nascida em São Paulo - SP, aos 08/06/1973, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Severino Joaquim da Silva e de Juraci Santos Oliveira.

O pretendente: DANIEL DA SILVA PEREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, porteiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 19/05/1986, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de João Felix Pereira e de Gercina Maria da Silva Pereira; A pretendente: 
MAYARA DE CASTRO FRANÇA, nacionalidade brasileira, solteira, assistente social, 
nascida em São Paulo - SP, aos 24/03/1993, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Marcos Mendes França e de Cleusa de Castro.

O pretendente: MARCELO TEIXEIRA LOPES, nacionalidade brasileiro, solteiro, militar, 
nascido em Rio de Janneiro - RJ, aos 20/09/1972, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Walter Lopes e de Jacyra Maria Teixeira Lopes; A pretendente: LUANA 
CRISTINA DOS SANTOS XAVIER DE MOURA, nacionalidade brasileira, divorciado, 
bispa, nascida em São Paulo - SP, aos 24/12/1981, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Sérgio Roberto dos Santos e de Marileide Correia dos Santos.

O pretendente: BRUNO BRIZ VIEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, bancário, 
nascido em São Paulo - SP, aos 27/01/1993, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Marcos Xavier Vieira e de Marisa Briz Vieira; A pretendente: 
CINTIA DOS SANTOS BARBOSA, nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, 
nascida em Jaboatão dos Guararapes - PE, aos 16/03/1988, residente e domicilia-
da neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Regivaldo Alves Barbosa e de Vandilma 
Santina dos Santos.

O pretendente: PABLLO MELQUE BITENCOURT DE MORAES, nacionalidade 
brasileiro, solteiro, auxiliar de processos operacionais, nascido em São Paulo - SP, 
aos 20/01/1997, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de 
Melquisedeque Teixeira de Moraes e de Deusa Cristina Gonçalves Bitencourt; A 
pretendente: BRUNA SILVA RODRIGUES, nacionalidade brasileira, solteira, aten-
dente, nascida em São Paulo - SP, aos 18/08/1997, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Jose Romero Rodrigues Gonçalves e de Edileuza 
Macedo Silva Rodrigues.

O pretendente: GUILHERME FERMIANO BRANCO DE ARAUJO, nacionalidade 
brasileiro, solteiro, fi sioterapeuta, nascido em São Paulo - SP, aos 05/12/1989, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Araujo 
e de Marlete Gonçalves Fermiano; A pretendente: JACKELINE DIAS MUÑOZ, 
nacionalidade brasileira, solteira, engenheira civil, nascida em São Paulo - SP, aos 
17/06/1990, residente e domiciliada em Taboão da Serra - SP, fi lha de Raul Alberto 
Muñoz e de Janice Maria Dias.

O pretendente: RAFAEL PEREIRA PEDRO, nacionalidade brasileiro, solteiro, orientador 
socio educativo, nascido em São Paulo - SP, aos 19/04/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto Pedro e de Sidneia Nivia Pereira; A 
pretendente: DANIELE OLIVEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 01/09/1995, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Afranio José da Silva e de Irene Maria de Oliveira.

O pretendente: DIEGO DE ANDRADE FERREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
funcionário público, nascido em Mauá - SP, aos 25/06/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edilson Ferreira e de Arleide de Andrade Ferreira; 
A pretendente: EDNA CLÁUDIA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em Nazaré da Mata - PE, aos 22/04/1990, residente e domiciliada neste distrito, 
na São Paulo - SP, fi lha de José Aderito da Silva e de Tereza Maria da Silva.

O pretendente: NICHOLAS SAMUEL DA SILVA CAVALCANTI, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 05/04/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Geovonil Beserra Cavalcanti e de Ana Lucia da 
Silva Cavalcanti; A pretendente: RAPHAELA DE PAULA OLIVEIRA CERQUEIRA 
DUARTE, nacionalidade brasileira, solteira, estudante, nascida em Duque de Caxias 
- RJ, aos 09/11/1994, residente e domiciliada em Duque de Caxias - RJ, fi lha de Andre 
Luis Cerqueira Duarte e de Ana Paula Oliveira de Araujo Duarte.

O pretendente: EDZON ROCHA LEITE, nacionalidade brasileiro, solteiro, pension-
ista, nascido em Nova Canaã - BA, aos 28/09/1957, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José da Silva Leite e de Antônia Rocha Leite; A 
pretendente: IVONETE APARECIDA COSTA, nacionalidade brasileira, solteira, 
de serviços domésticos, nascida em Contagem - MG, aos 31/01/1966, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Sebastião da Costa e 
de Olivia Maria Gomes.

O pretendente: JORGE LUÍS DA SILVA MOTA, nacionalidade brasileira, solteiro, mon-
tador de eventos, nascido em São Paulo - SP, aos 08/01/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Dilson Rosendo da Mota e de Patricia Gomes 
da Silva; A pretendente: HEIDLA FERREIRA DAS NEVES, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Jacobina - BA, aos 17/12/1994, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Helio Estevam das Neves e de Adenilda dos 
Santos Ferreira das Neves.

O pretendente: WENDERSON DA SILVA SOUSA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
vigilante, nascido em São Paulo - SP, aos 23/10/1981, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Dovair Soares de Sousa e de Cleir Soares da 
Silva; A pretendente: CLEONICE DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, viúva, 
de serviços domésticos, nascida em São Paulo - SP, aos 28/10/1975, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Antonio José de Oliveira e de 
Maria Senhora de Oliveira.

O pretendente: WASHINGTON GARIGLIO, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
técnico em telefônia, nascido em São Paulo - SP, aos 31/03/1974, residente e dom-
iciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Gariglio e de Ivone Moura 
Gariglio; A pretendente: ROSELAINE DA SILVA SANTANA, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo - SP, aos 12/02/1977, res-
idente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilson Saraiva Santana 
e de Idalina da Silva.

O pretendente: ADAILSON LIMA SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, garçom, 
nascido em Miguel Calmon - BA, aos 23/05/1995, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Adelson Silva Santos e de Jessiária Lima Sampaio; A 
pretendente: CLAUDIELE LIMA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, nascida em Ferraz de Vasconcelos - SP, aos 21/07/2000, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Lima dos Santos e de 
Edna Nunes dos Santos.

O pretendente: RENATO VENTURA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
professor de educação fi sica, nascido em São Paulo - SP, aos 24/05/1992, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rinaldo Ramos da Silva e de Maria José 
Ventura da Silva; A pretendente: JENNIFFER CONCEIÇÃO DE LIMA, nacionalidade 
brasileira, solteira, operadora de caixa, nascida em São Paulo - SP, aos 09/03/1999, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elicio Francisco Lima e de 
Marilene Conceição de Lima.

O pretendente: TIAGO DA SILVA SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de manutenção, nascido em São Paulo - SP, aos 17/05/1998, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilton Marques de Souza e de Maria Jose da 
Silva; A pretendente: FABIOLA SILVA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
atendente, nascida em São Paulo - SP, aos 10/06/1995, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Oman Soares dos Santos e de Maria Rosemere da Silva.

O pretendente: LEANDRO ALVES DE ARAUJO, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de almoxarifado, nascido em Santo André - SP, aos 27/09/1981, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Genival Alves de Araujo e de Severina Maria de 
Lima Araujo; A pretendente: MARIA FERNANDA GOMES VIANA, nacionalidade bra-
sileira, solteira, operadora  de produção, nascida em São Paulo - SP, aos 25/03/1986, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Batista Viana e de 
Maria de Fátima Gomes Viana.

O pretendente: ELIEL SANTOS NONATO, nacionalidade brasileiro, solteiro, empresário, 
nascido em Estância - SE, aos 17/03/1994, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Edijeff erson de Jesus Nonato e de Elisângela de Andrade Santos 
Nonato; A pretendente: CARINA NOGUEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
empresária, nascida em São Paulo - SP, aos 04/07/1991, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Augusto da Silva e de Hilda Nogueira da Silva.

O pretendente: MARCELO SIEBRA LOPES, nacionalidade brasileiro, solteiro, consultor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 21/04/1991, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Damazio Lopes Costa e de Elizabete Batista Siebra Lopes; A pre-
tendente: JÉSSICA OLIVEIRA NUNES, nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, 
nascida em Valença - BA, aos 02/12/1991, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José de Jesus Nunes e de Carmosina Almeida Oliveira.

O pretendente: AMILSON ALVES DE SOUZA nacionalidade brasileiro, divorciado, 
vendedor, nascido em Porto Nacional - TO, aos 14/10/1979, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Alves de Souza e de Adaila Pereira de 
Souza; A pretendente: NATHALIA CERQUEIRA DE ALCANTARA, nacionalidade 
brasileira, solteira, depiladora, nascida em São Paulo - SP, aos 29/09/1990, residente e 
domiciliada nesta distrito, São Paulo - SP, fi lha de Renato Rodrigues de Alcantara e de 
Roberta Silvestre Cerqueira.

O pretendente: JEFFERSON SANTOS MACÊDO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
lavador de autos, nascido em São Paulo - SP, aos 26/01/1987, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Roque de Jesus Macêdo e de Maria das Graças 
Silva Santos Macêdo; A pretendente: JOICE DO NASCIMENTO SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 29/05/1998, residente e dom-
iciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joseilton do Nascimento Silva e de Maria 
Jose da Silva Guimarães.

O pretendente: ELIAS DA SILVA SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, pedreiro, 
nascido em Paraibano - MA, aos 18/05/1975, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Pereira dos Santos e de Maria do Carmo Silva; A pretend-
ente: MARLUCIA TELECIO DE SOUZA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, 
vendedora, nascida em Arapiraca - AL, aos 03/12/1967, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Telecio de Souza e de Maria de Lourdes dos Santos.

O pretendente: PABLO FERREIRA ESTEVÃO, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 25/09/1997, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Divino Amaro Estevão e de Jeane Ferreira; A 
pretendente: MARIA LUANA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, de serviços 
domésticos, nascida em São Paulo - SP, aos 17/10/1999, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Damiao Ferreira da Silva e de Luzia Maria da Silva.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, serralheiro, nascido em São Paulo - SP, aos 22/10/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Eduardo de Souza e de Telma Aparecida 
dos Santos Souza; A pretendente: RENATA APARECIDA DOS SANTOS ABRANTES, 
nacionalidade brasileira, solteira, administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, 
aos 14/03/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
Estrela de Abrantes Filho e de Rita de Cassia dos Santos.

O pretendente: WELLINGTON DIAS SAMPAIO MACÊDO, ,nacionalidade brasileiro, 
solteiro, técnico em radiologia, nascido em Ruy Barbosa - BA, aos 19/04/1989, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joilson Santos de Macêdo e de Rita 
Dias Sampaio Macêdo; A pretendente: MARIZA DE JESUS SANTANA, nacionalidade 
brasileira, solteira, recepcionista, nascida em Ibicaraí - BA, aos 29/01/1985, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raildo Januario Santana e de Maria 
Crispina de Jesus Santana.

O pretendente: LUCIO ALVES DO CARMO, nacionalidade brasileiro, viúvo, confeiteiro, 
nascido em Paulistas - MG, aos 08/06/1965, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Geraldo Alves do Carmo e de Maria Alves dos Santos; A pretendente: 
LUZIA FLOR DE MAIO DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, cuidadora, nasci-
da em Paulistas - MG, aos 04/10/1968, residente e domiciliada, em Gruta de Lourdes, 
Paulistas - MG, fi lha de Genario Rodrigues da Silva e de Maria Stael Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ULISSES COSTA PAIXÃO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (21/04/1997), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Willians Paixão Silva e de Valquiria Pereira Costa. A pretendente: 
BIANCA CORREIA MENDES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Cajamar, 
SP, no dia (28/09/1996), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
David Cassio Mendes e de Roseneide Correia de Lima.

O pretendente: MAURICIO APARECIDO MOTTA, estado civil divorciado, profi ssão ana-
lista comercial junior, nascido em Mauá, SP, no dia (24/02/1976), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alice Motta Eduardo. A pretendente: GEULIANE 
GONÇALVES SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de monitoramento, nascida 
em Caieiras, SP, no dia (26/08/1976), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Benedito das Dores Silva e de Augusta Gonçalves Silva.

O pretendente: PAULO ALENCAR SILVA, estado civil divorciado, profi ssão segurança, 
nascido em Santana do Ipanema, AL, no dia (30/03/1989), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Everaldo Pastoura da Silva e de Maria Enaide Alencar. A 
pretendente: SULANEIDE JANUARIO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão ope-
radora de caixa, nascida em Orós, CE, no dia (06/03/1995), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Januario da Silva e de Cleonice Gomes da Silva.

O pretendente: MAURISSON DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão barbeiro, nas-
cido nesta Capital, SP, no dia (07/12/1993), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Rildete Maria de Souza. A pretendente: EYSHILA ALVES FARIAS, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, SP, no dia (30/01/2001), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edivaldo de Farias e de 
Aldeni Alves Farias.

O pretendente: FELIPE BRAGA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão mecanico, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (13/01/1988), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Matias Pereira e de Jacui Terezinha da Silva Braga Pereira. A 
pretendente: SUSANA DE ANDRADE RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de caixa, nascida nesta Capital, SP, no dia (02/04/1991) residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Pereira Ribeiro e de Maria Alice de Andrade Ribeiro.

O pretendente: FÁBIO SIQUEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão atendente, 
nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (22/10/1982), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joel Batista da Silva e de Neide Maria Siqueira da Silva. A 
pretendente: SHIRLEY DAS DORES SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia (19/12/1987), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Lourenço da Silva e de Dalveli das Dores Silva.

O pretendente: JONATHAN REIS DE MOURA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido em Osasco, SP, no dia (10/02/1993), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Adão Virgilio de Moura e de Dolores Alves dos Reis. A pretendente: 
SABRINA DA SILVA VIANA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, 
SP, no dia (10/02/1994), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio José Viana e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: EMERSON MONTEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gráfi co, 
nascido em Caieiras, SP, no dia (16/12/1986), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Sidnei Monteiro dos Santos e de Marcia da Silva. A pretendente: 
IRACELI CRISTINA BARBOSA CARDOSO, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida nesta Capital, Liberdade, SP, no dia (12/09/1979), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Barbosa Cardoso e de Benedita Soares Cardoso.

O pretendente: SILVANEI PEREIRA RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Cristalândia do Piauí, PI, no dia (15/03/1980), residente e domiciliado neste 
Distirito, São Paulo, SP, fi lho de Doralice Pereira Rodrigues. A pretendente: SOLANGE 
PAES DE CARVALHO, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Remanso, 
BA, no dia (03/12/1974), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Aureliano José de Carvalho e de Maria Estelina de Carvalho.

O pretendente: GUSTAVO ALEXANDRE BARROS BORTOLETO, estado civil solteiro, 
profi ssão projetista, nascido nesta Capital, SP, no dia (10/03/1991), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Bortoleto e de Ester do Rosario Gomes 
de Barros Bortoleto. A pretendente: SAMARA RAQUEL NUNES OLIVEIRA, estado civil 
divorciada, profi ssão desenhista, nascida em Teresina, PI, no dia (27/03/1985), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Matias Pereira de Oliveira Filho e de 
Antonia Maria Veloso Nunes de Oliveira.

O pretendente: EVERTON AGOSTINHO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de logistico, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (27/01/1986), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Isaias Agostinho de Souza e de Maria 
do Carmo Silva de Souza. A pretendente: ELIZA PAULA VALERIO TEIXEIRA, estado 
civil divorciada, profi ssão escriturária, nascida em Rio de Janeiro, RJ, no dia (25/09/1985), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Henrique de Jesus 
Valerio e de Elizabete Claudino da Cruz Valerio.

O pretendente: EROMIR BISPO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Nova Canaã, BA, no dia (13/05/1967), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Julio Antonio da Silva e de Evergista Bispo da Silva. A pretenden-
te: NOELIA SILVA COELHO, estado civil solteira, profi ssão controladora de qualidade, 
nascida em Iaçu, BA, no dia (03/01/1972), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Paulino Coelho e de Jovelina Heleno Silva.

O pretendente: ANDREY ANDRADE RAMOS DA PAZ, estado civil solteiro, profi ssão 
atendente, nascido nesta Capital, SP, no dia (15/11/1996), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sandro Ramos da Paz e de Simone Andrade Ramos. A 
pretendente: MILLENA JAQUINTA TAVARES, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia (26/04/1998), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Marco Antonio Tavares e de Maria Luisa Soares Jaquinta Tavares.

O pretendente: RODRIGO PAULO DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
em laboratório, nascido nesta Capital, SP, no dia (07/09/1979), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jair Paulo de Andrade e de Judite Ferreira da Silva 
de Andrade. A pretendente: SIMONE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Cupira, PE, no dia (11/05/1987), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Sebastião José da Silva e de Hilda Maria dos Santos Silva.

O pretendente: BRUNO CAMPOS ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
almoxarifado, nascido nesta Capital, SP, no dia (28/03/1996), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Donizete Rocha e de Laura Teixeira Campos 
Rocha. A pretendente: NATHALY JESUS DE VICENTE, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de contrato, nascida nesta Capital, SP, no dia (25/07/1997), residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rogério Aparecido Lindo de Vicente e de 
Virlene Souza de Jesus.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

5º Subdistrito - Santa Efi gênia 
Dra. Ruth de Andrade Moraes - Ofi cial

O pretendente: ADRIANO DONISETE BICIGO, profi ssão: açougueiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Monte Sião - MG, data-nascimento: 23/02/1980, residente e 
domiciliado em Águas de Lindóia - SP, fi lho de Luís da Cunha Bicigo e de Benedita 
do Prado Bicigo. A pretendente: ROSILENE BRITO SANTANA, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Laje - BA, data-nascimento: 26/07/1984, residente 
e domiciliada neste 5º Subdistrito Santa Efi gênia, nesta Capital - SP, fi lha de Antônio 
Bomfi m Santana e de Tereza Brito Santana. R$ 12,58

O pretendente: RODRIGO FRANCHI DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/10/1982, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Cesario Pereira da Silva Neto e de Arlete Maria 
Franchi da Silva. A pretendente: ELIANA LINS DO NASCIMENTO, profi ssão: autôno-
ma, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/05/1976, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Alves do Nascimento e de 
Maria de Fatima da Silva Lins do Nascimento. R$ 12,58

O pretendente: LUCIANO RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: videomaker, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 09/03/1979, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Jurandir Ribeiro da Silva e de Paula Bispo da Silva. A 
pretendente: ANA CLAUDIA CARVALHO DOS SANTOS, profi ssão: internacionalista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Manaus - AM, data-nascimento: 06/10/1981, residen-
te e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ivan Vieira dos Santos e de Maria do 
Carmo Carvalho dos Santos. R$ 12,58

O pretendente: ALEX SALAZAR VASQUEZ FIGUEROA, profi ssão: analista de T.I., es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 18/12/1992, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sergio Emilio Figueroa Rocha e de Betzabe 
Salazar Vasquez. A pretendente: CRISTEL JOBANCA VASQUEZ MOYA, profi ssão: 
turismóloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 
23/05/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gustavo German 
Moya Quispe e de Juana Vasquez Sanchez. R$ 12,58 
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