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BOLSAS
O Ibovespa: +0,39% Pontos: 
76.327,89 Máxima de +0,62% 
: 76.497 pontos Mínima de 
-0,55% : 75.608 pontos Volu-
me: 17,81 bilhões Variação em 
2018: -0,1% Variação no mês: 
-3,65% Dow Jones: +0,35% Pon-
tos: 25.758,69 Nasdaq: +0,06% 
Pontos: 7.821,01 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,9566 Venda: R$ 3,9571 
Variação: +1,1% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 4,04 Venda: R$ 4,14 
Variação: +1,06% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,9424 Venda: R$ 
3,9430 Variação: +0,1% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,9230 
Venda: R$ 4,1070 Variação: 
+1,08% - Dólar Futuro (setem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,42% ao 
ano. - Capital de giro, 9,44% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.190,20 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,88% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 150,700 
Variação: +2,41%.

bro) Cotação: R$ 3,9625 Variação: 
+1,11% - Euro (às 17h31) Compra: 
US$ 1,1482  Venda: US$ 1,1486  
Variação: +0,43% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,5400 Venda: R$ 
4,5420 Variação: +1,41% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,4900 Ven-
da: R$ 4,7200 Variação: +1,22%.

Futuro: +0,64% Pontos: 76.990 
Máxima (pontos): 77.140 Míni-
ma (pontos): 76.130. Global 40 
Cotação: 778,154 centavos de 
dólar Variação: estável.

“Quem procura 
a felicidade está 
perdendo tempo 
de ser feliz”.
Joel Silveira (1918/2007)
Escritor brasileiro

continuidade”, completou. A 
projeção da CBIC para o acu-
mulado até o fi nal do ano, em 
relação a 2017, é crescimento 
de 5% a 10% nos lançamen-
tos e alta de 10% a 20% nas 
vendas (ABr).

A venda de imóveis no 
país aumentou 17,3% 
no segundo trimestre, 

na comparação com o tri-
mestre anterior. Em relação 
ao mesmo trimestre de 2017, 
houve alta de 32,1%. Os dados 
- divulgados ontem (20) pela 
Câmara Brasileira da Indústria 
da Construção (CBIC), em São 
Paulo - consideram 21 cidades 
e regiões metropolitanas. Por 
regiões, o Norte se destaca 
com aumento de 40,7% nas 
vendas, seguido pelo Nordeste 
(34,7%). O Sudeste teve alta 
de 16,4% e o Centro-Oeste, 
de 6,7%. O Sul foi o único a 
apresentar queda: 1,1%.

Os lançamentos de imóveis 
tiveram alta de 119,7% no 

 Venda de imóveis no 
Brasil aumentou 17,3% 
no segundo trimestre

segundo trimestre em relação 
ao primeiro trimestre do ano. 
Na comparação com o mesmo 
trimestre do ano passado, hou-
ve elevação de 19,9%. A região 
Centro-Oeste acusou aumento 
de 697,7% nos lançamentos, o 
Sul apresentou alta de 234,1%, 
o Sudeste registrou aumento de 
144%, o Nordeste teve queda 
de 4,7% e o Norte não anotou 
variação.

Um resultado positivo para 
o setor foi a redução nos es-
toques nos últimos três anos. 
Em dezembro de 2016, consi-
derado o “fundo do poço” para 
a comercialização de imóveis, 
o estoque era de 21 meses. 
Um ano depois, caiu para 17 
meses. Neste levantamento, 

de junho de 2018, os estoques 
recuaram para 12 meses. “As 
vendas estão maiores que os 
lançamentos, que subiram bas-
tante, mas não são sufi cientes 
para repor o que está sendo 
vendido”, disse o presidente 
da CBIC, José Carlos Martins. 

O uso de recursos do  (FGTS) 
preocupa, segundo Martins. 
Para ele, houve uma “sangria 
grande de recursos nos últimos 
anos” com os saques de contas 
inativas e a reforma trabalhista, 
que permitiu a demissão por 
acordo. No primeiro semestre, 
40% das vendas na cidade de 
São Paulo foram de imóveis do 
Programa Minha Casa, Minha 
Vida. Celso Petrucci, presiden-
te da Comissão da Indústria 

As vendas estão maiores que os lançamentos, que subiram bastante, mas não

são sufi cientes para repor o que está sendo vendido.

Imobiliária da CBIC,  destacou 
a alta demanda habitacional 
para a primeira moradia no 
Brasil e disse que não acredita 
numa alteração ou suspensão 
do programa pelos candidatos 
à Presidência da República. 

“É muito difícil ouvir falar, 
desde 2009, de um empreen-
dimento [do Minha Casa, Mi-
nha Vida] que não tenha dado 
certo”, afi rmou. “Isso reforça 
a importância do programa, é 
importante que não sofra des-

O governo de Roraima voltou a 
pedir ao STF a suspensão tempo-
rária de entrada de imigrantes em 
território brasileiro para tentar 
conter o perigo de confl itos e 
o “eventual derramamento de 
sangue entre brasileiros e vene-
zuelanos”. A ação foi protocolada 
na manhã de ontem (20), pela 
Procuradoria-Geral estadual, um 
dia após os confl itos entre brasi-
leiros e venezuelanos registrados 
em Pacaraima motivarem cerca 
de 1,2 mil estrangeiros a deixar 
o Brasil às pressas, segundo o 
Exército.

Na ação cautelar, o governo es-
tadual sugere o estabelecimento 
de uma “cota para refugiados”. 
A medida condicionaria o in-
gresso em território brasileiro 
à execução de um plano de 
interiorização dos imigrantes, 
a ser coordenado pelo governo 
federal. Além da cota, o governo 
estadual também cobra que as 
autoridades federais estabe-
leçam barreiras sanitárias na 
fronteira. A proposta é exigir dos 
imigrantes a apresentação dos 
atestados de vacinas obrigatórias 
a fi m de impedir a propagação 
de doenças sob controle ou já 

Brasileiros protestaram contra 

a presença de venezuelanos  

em Pacaraima.

Bolsas do ProUni
Estudantes interessados em 

concorrer a bolsas do ProUni po-
dem fazer a inscrição pela internet. 
Serão ofertadas 106.252 bolsas que 
não foram preenchidas no processo 
de seleção regular, das quais 18.070 
são integrais e 88.182, parciais de 
50%. Podem concorrer brasileiros 
sem diploma de curso superior que 
tenham participado de alguma edi-
ção do Enem e que tenham obtido 
nota superior a 450 pontos nas 
provas e não ter zerado a redação.

A balança comercial brasi-
leira registrou superávit de 
US$ 1,682 bilhão na terceira 
semana de agosto, resultado de 
exportações no valor de US$ 
5,389 bilhões e importações 
de US$ 3,707 bilhões. A média 
diária das exportações chegou 
a US$ 1,078 bilhão, 26% acima 
da média de US$ 855,6 milhões 
obtida na semana anterior, em 
razão do crescimento nas ex-
portações manufaturados como 
aviões, aquecedores, secadores, 
veículos de carga, óxidos e hi-
dróxidos de alumínio, motores 
para veículos e tubos fl exíveis 
de ferro e aço. 

Em seguida, aparecem os 
produtos básicos, puxados 
principalmente pelo petróleo 
bruto, soja em grãos, café em 
grãos, minérios de cobre, cinzas 
e resíduos de metais preciosos, 
que avançaram em 25,8% nas 
exportações. Os produtos se-
mimanufaturados mantiveram 
as vendas estáveis na semana, 
aumento de 1%, com destaque 
para celulose, ferro-ligas, couros 
e peles, madeiras, estanho bruto 
e catodos de cobre.  

Do lado das importações (US$ 

No ano, as exportações já 

totalizam US$ 148,694 bilhões.
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Wilson Dias/ABr

A confi ança aumentou entre 

as empresas de grande porte, 

com o indicador alcançando 

54,4 pontos.
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O ministro do STF, Alexandre 
de Moraes, disse ontem (20) 
que não podem ser perdoadas 
as multas aplicadas às trans-
portadoras que não cumpriram 
a ordem de desbloqueio ime-
diato das rodovias durante a 
paralisação dos caminhoneiros, 
em maio. O ministro, que é o 
relator das ações que tratam 
do assunto, participou de uma 
audiência pública convocada 
por ele. 

Após a reunião, Moraes disse 
que as multas não podem ser 
perdoadas. “De forma alguma. 
Quem foi multado tem sua 
responsabilidade. Isso será ana-
lisado em cada impugnação. Há 
empresas que fi zeram impugna-
ções dizendo, por exemplo, que 
aquele caminhão é alugado a 
terceiros. Isso vai ser analisado. 
O importante é conscientizar 
todo o setor de transporte de 
carga, todo o setor de transporte 
rodoviário, que é direito deles 
a greve, a liberdade de reunião, 
a liberdade de expressão, de 
manifestação, mas sempre 

Ministro Alexandre de Moraes, 

do STF.
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“Lula está inelegível”
Brasília - Em manifestação 

encaminhada ontem (20), ao 
TSE, o vice-procurador-geral 
eleitoral, Humberto Jacques, 
sustentou que o ex-presidente 
Lula - preso e condenado no 
âmbito da Operação Lava Jato 
- “está inelegível”. Jacques 
reiterou ao TSE o pedido para 
que o registro do petista seja 
rejeitado pela Corte Eleitoral.

A candidatura de Lula ao 
Palácio do Planalto já é alvo de 
dez contestações, entre elas as 
impugnações apresentadas pelo 
Ministério Público Eleitoral, 
Partido Novo, pelo candidato do 
PSL à Presidência da República, 
Jair Bolsonaro, e pelos candi-
datos a deputado federal Ale-
xandre Frota (PSL-SP) e Kim 
Kataguiri (DEM-SP), líder do 
Movimento Brasil Livre (MBL).

O pedido de registro do pe-
tista também foi contestado em 
quatro petições assinadas por 
três advogados e um bacharel 
em direito. Uma resolução 
do TSE prevê que qualquer 
cidadão pode, no prazo de 5 
dias da publicação do edital ao 
pedido de registro, “dar notícia 
de inelegibilidade ao tribunal 
eleitoral competente” (AE).

São Paulo - O candidato à 
Presidência pelo PSDB, Geraldo 
Alckmin, disse que, se eleito, 
pretende trazer o setor privado 
para o mercado de petróleo na-
cional, sobretudo para a área de 
refi no. “Importamos derivados 
de petróleo. Por que não refi na 
aqui? Porque Petrobras não tem 
dinheiro. Nós precisamos trazer 
o setor privado para ampliar a 
área de refi no”, afi rmou, durante 
evento da Abdib, ontem (20), 
em São Paulo.

Alckmin destacou também 
que a greve dos caminhoneiros 
criou mais insegurança. E que 
pretende fazer um grande pro-
grama de infraestrutura. Para 
isso, aposta em um ajuste fi scal 
rápido e promete zerar, em 
dois anos, o défi cit das contas 
públicas. O candidato também 
defendeu a importância de re-
cuperar a capacidade pública 
de investimento, pauta alinha-
da com o que pede a Abdib. 
“Não vamos ter investimento 
sem crescimento econômico. 
Mas precisamos recuperar a 
capacidade de investir do Es-
tado”, ponderou. 

O tucano retomou a defesa 

Candidato à Presidência pelo 

PSDB, Geraldo Alkmin.

K
el

ly
 F

uz
ar

o/
B

an
d

São Paulo - O empresário 
industrial volta a mostrar 
confi ança, ainda que pequena, 
revela a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). O Índice 
de Confi ança do Empresário 
Industrial (Icei), medido pela 
entidade, alcançou 53,3 pontos 
em agosto, um crescimento de 
3,1 pontos em relação a julho. 
O dado é superior aos dos últi-
mos dois meses. Mesmo assim, 
pondera a CNI, ainda é inferior 
ao registrado em maio, antes 
da paralisação dos serviços de 
transporte rodoviário.

Com a alta, o indicador fi cou 
acima da linha divisória de 50 
pontos do estudo, o que demons-
tra uma retomada da confi ança. 
Apesar disso, o Icei de agosto 
de 2018 permanece 0,8 ponto 
abaixo de sua média histórica. 
“A atividade industrial vem se 
normalizando, após a greve dos 
caminhoneiros. Além disso, es-
tamos entrando em um período 
do ano no qual é usual termos 
maior atividade econômica. 
Contudo, as incertezas eleitorais 

Confi ança do empresário industrial 
tem leve melhora, aponta CNI

pontos, e, por último, das pe-
quenas, com 51,2 pontos. Nas 
indústrias extrativas, o Icei 
subiu para 58,5 pontos, acima 
dos 53,5 pontos registrados na 
indústria de transformação e 
dos 51,8 pontos verifi cados na 
construção. A melhora geral do 
Icei se deve tanto às condições 
correntes dos negócios, menos 
negativas, quanto às perspec-
tivas para os próximos seis 
meses, mais otimistas. 

“O Índice de Condições Atuais 
passou de 43,6 para 47,2 pontos, 
um aumento de 3,6 pontos, mos-
trando que o empresário ainda 
percebe piora nas condições 
correntes de seus negócios”, 
cita o estudo. “O Índice de 
Expectativas, por sua vez, au-
mentou 2,8 pontos e foi a 56,3 
pontos em agosto. Com isso, 
volta a apontar otimismo do em-
presário em relação à economia 
brasileira como um todo, após 
dois meses de pessimismo”, 
acrescenta. O Icei de agosto 
consultou 2.838 empresas, de 
1º a 13 de agosto (AE).

e a tabela de preços mínimos de 
frete impedem uma confi ança 
maior”, afi rma o economista da 
CNI, Marcelo Azevedo.

Segundo o levantamento, a 
confi ança é maior nas gran-
des empresas (54,4 pontos), 
seguidas das médias, com 53 

Caminhoneiros: multas 
'não podem' ser perdoadas

respeitando o direito de toda a 
sociedade”, afi rmou.

Durante a audiência públi-
ca, uma das entidades que se 
manifestou a favor do setor foi 
a Confederação Nacional do 
Transporte (CNT). Segundo 
Sérgio Antônio Ferreira Victor, 
representante da confedera-
ção, a maioria das empresas 
não tinha interesse na greve e 
foi surpreendida pela paralisa-
ção (ABr).

Balança: superávit de
US$1,6 bi na terceira semana

741,4 milhões), houve aumento 
de 2,7%, em relação à média até 
a segunda semana (US$ 721,7 
milhões), explicada, principal-
mente, pelo crescimento nos 
gastos com aeronaves e peças, 
combustíveis e lubrificantes, 
veículos automóveis e partes, 
cereais e produtos da indústria 
da moagem e químicos orgânicos 
e inorgânicos. No ano, as expor-
tações totalizam US$ 148,694 
bilhões e as importações, US$ 
111,905 bilhões, com saldo po-
sitivo de US$ 36,789 bilhões até 
agora (ABr).

Roraima quer limite de 
entrada de venezuelanos

erradicadas no Brasil, como o sa-
rampo. Após o confl ito do último 
fi m de semana, o governo federal 
decidiu enviar para Roraima mais 
120 agentes da Força Nacional de 
Segurança Pública para reforçar 
a vigilância. Segundo o Ministério 
da Segurança Pública, 60 agen-
tes já embarcaram em Brasília, 
ontem, com destino à Boa Vista, 
de onde partirão para Pacaraima, 
na fronteira com a Venezuela. Em 
nota, a Presidência da República 
disse que governo federal “está 
comprometido com a proteção 
da integridade de brasileiros e 
venezuelanos” (ABr).

Trazer o 'setor privado' para 
o mercado de petróleo

de simplifi cações tributárias, 
pauta recorrente em sua cam-
panha, além de tributar menos 
os mais pobres. “Impostos indi-
retos são extremamente injus-
tos, um Robin Hood às avessas”. 
Alckmin se defendeu do pedido 
feito pelo MDB, que pode tirar 
dele o apoio de alguns partidos 
de sua coligação. “Eu estive na 
convenção de todos os partidos 
que nos apoiam. É claro que a 
data das convenções não são 
todas no mesmo dia. Quem fez 
a convenção primeiro não sabe 
quais partidos vão participar”, 
argumentou (AE).



www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte 
sua agência de confi ança, ou ligue paranetjen@netjen.com.br

T : 3043-4171 / 3106-4171

Página 2

Geral
São Paulo, terça-feira, 21 de agosto de 2018 

www.netjen.com.br
OPINIÃO

Em defesa do escudo 
da advocacia

Uma onda punitiva 

perigosa se alastra, 

alimentada por um 

discurso de ódio

Ante a crescente onda de 
pressões enfrentadas 
pela advocacia, algu-

mas sob o calor da polêmica 
que, nos últimos tempos, tem 
acirrado os ânimos em diversas 
frentes da Operação do Direi-
to, temos de, mais uma vez, 
lembrar o papel do advogado 
na sociedade e destacar as 
prerrogativas profi ssionais que 
balizam seu múnus. O país tem 
mergulhado numa crise, cujos 
efeitos ameaçam o equilíbrio 
do Estado Democrático de 
Direito. 

A violência se expande, 
incentivando a aprovação de 
uma legislação de pânico, alta-
mente ameaçadora aos pilares 
democráticos, como podemos 
inferir desta moldura: defesa 
de grupos para redução da 
maioridade penal; prisões 
decorrentes de julgamentos 
em primeira instância; o uso 
de provas ilícitas; prisões 
preventivas ilegais, muitas 
vezes utilizadas como forma de 
pressão para forçar delações 
premiadas; criminalização de 
movimentos sociais pacífi cos; 
uso de interceptações ilegais; 
desrespeito absoluto à presun-
ção de inocência.

O advogado, convém lem-
brar, é o primeiro formador de 
opinião, o primeiro formador 
de jurisprudência e da ação da 
Justiça. É o elo criativo, que faz 
aplicar a abstração da norma 
ao fato. Por ser um homem da 
lei, se investe de uma relevante 
função social. 

Suas tarefas são mais do que 
nobres: são vitais para a defesa 
da cidadania. Não somos meros 
coadjuvantes à atuação do 
Poder Judiciário, papel, sem 
dúvida, essencial no Estado 
de Direito. Somamos a esta 
ilustre atividade de prestação 
jurisdicional a obrigação ines-
capável de protagonizar os 
avanços nas relações sociais, 
humanas, políticas e jurídicas.

Não há como fazer justiça 
sem a presença de um advo-
gado. Como ensinava o mes-
tre Goffredo da Silva Teles: 
“O advogado é o cientista da 
sociabilidade humana”, peça 
indispensável na engrenagem 
da Justiça, cuja missão se ex-
pressa no artigo 133 de nossa 
Carta Magna: “O advogado é 
indispensável à administração 
da justiça, sendo inviolável 
por seus atos e manifestações 
no exercício da profi ssão, nos 
limites da lei”. 

Homem da lei, tendo rele-
vante função social, para o 

exercício de suas funções, 
o advogado se ampara em 
prerrogativas profi ssionais, o 
instrumento que o legislador 
outorgou à advocacia para 
que seus integrantes possam 
exercer de maneira plena sua 
missão constitucional.

A outorga ao cidadão, pelo 
constituinte, de direitos fun-
damentais, direitos sociais, 
direito às liberdades, à edu-
cação, à saúde, ao emprego, 
ou a outorga, pelo legislador 
ordinário, dos direitos pre-
vistos nos novos códigos e lei 
não teriam fundamento se o 
cidadão não dispusesse de 
meios para exercê-los, papel 
exercido pelos profi ssionais 
da advocacia.

As prerrogativas da advoca-
cia, porém, mesmo vivenciando 
30 anos de nossa Constituição 
cidadã, continuam sendo vili-
pendiadas por autoridades em 
diversas instâncias. É o caso, 
por exemplo, de advogados 
impedidos de terem acesso aos 
autos ou de autoridade que dá 
voz de prisão a profi ssionais, 
sob alegação de desacato, por 
estes não se intimidarem na 
defesa de seu cliente. 

A verdade é uma só: autori-
dade que desrespeita o direito 
de defesa instrumentalizado 
pela advocacia comete aten-
tado ao Estado Democrático! 
As prerrogativas profi ssionais 
continuarão sendo o foco das 
nossas lutas. Nossa OAB SP 
não arreda pé de seu obstinado 
papel de guardiã do Estado 
Democrático de Direito. 

Nosso compromisso abriga o 
dever de defender a Constitui-
ção Federal, a ordem jurídica, 
os direitos humanos, a justiça 
social, a boa aplicação das 
leis, a rápida administração 
da justiça. Daí a importância 
de projeto criminalizando a 
violação de nossas prerroga-
tivas profi ssionais, uma luta 
antiga que nossa Secional ini-
ciou, por ocasião das invasões 
de escritório de advocacia e 
apropriação descabida e ilícita 
de informações sigilosas de 
clientes.

Trabalhar sob o escudo das 
prerrogativas é garantir ao 
múnus advocatício indepen-
dência, sigilo profissional, 
inviolabilidade dos escritórios, 
liberdade de comunicação com 
os jurisdicionados, acesso a 
qualquer recinto da Justiça 
e interlocução direta com os 
juízes. Em suma: é assegurar a 
plenitude do direito de defesa.

Nosso compromisso: jamais 
aceitar a quebra dos instru-
mentos que nos dão salva-
guarda.

 
(*) - Advogado, é presidente

da Seção São Paulo da OAB.

Marcos da Costa (*)
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Demanda das 
empresas
por crédito
avançou
em julho

A demanda das empresas 
por crédito cresceu 4,1% em 
julho na comparação com o 
mês anterior, conforme apurou 
o Indicador Serasa Experian de 
Demanda das Empresas por 
Crédito. Porém, na comparação 
com julho/17, a procura dos 
empresários por crédito caiu 
5,1%. Com estes resultados, a 
expansão da demanda empre-
sarial por crédito subiu 0,9% no 
acumulado dos primeiros sete 
meses de 2018.

De acordo com os econo-
mistas da Serasa Experian, a 
alta da busca por crédito em 
julho, embora positiva, refl ete 
ainda uma postura cautelosa 
das empresas, especialmente 
das médias e grandes, face às 
incertezas do cenário político-
-econômico. A alta mensal da 
busca empresarial por crédito 
ocorreu apenas nas micro e 
pequenas empresas, que cres-
ceram suas demandas em 4,3%. 
Nas médias empresas houve 
retração de 1,8%. Nas grandes 
empresas houve queda de 0,4% 
(Serasa Experian).

De 1982 a 2016, o Brasil é o país 
que mais perdeu superfície arboriza-
da, totalizando uma área de 399 mil 
quilômetros quadrados, muito mais 
que a perda acumulada por Canadá, 
Rússia, Argentina e Paraguai juntos. 
As informações são de um estudo 
publicado na revista “Nature” e 
produzido pela Universidade de 
Maryland, nos Estados Unidos, com 
base em fotos de satélites.

Por outro lado, a superfície mun-
dial coberta por árvores aumentou 
em 7,1%, um crescimento de 2,24 
milhões de quilômetros quadrados, 
uma área equivalente aos estados 
norte-americanos de Texas e 
Alasca unidos. O desmatamento 
nas áreas tropicais foi compensado 
pela ampliação das fl orestas nos 
países temperados da América, 
Europa e Ásia (graças ao abandono 
das culturas), pelo crescimento de 
árvores nas zonas polares (graças 
ao aquecimento global) e pelo 
plano de refl orestamento chinês.

Segundo a pesquisa, a cobertura 
mundial de árvores aumentou de 
31 a 33 milhões de quilômetros 

quadrados no período entre 1982 e 
2016. O aumento é maior nas fl ores-
tas temperadas continentais (+726 
mil km²), seguido pelas fl orestas 
boreais de coníferas (+463 mil km2), 
fl orestas úmidas subtropicais (+280 
mil km²), Rússia (+790 mil km²), 
China (+324 mil km ²) e EUA (+301 
mil km²). As zonas tropicais, nesse 
mesmo período, tiveram perdas 
relevantes: fl orestas úmidas (-373 
mil km²), fl orestas pluviais (-332 mil 
km²) e fl orestas secas (-184 mil km²).

Os pesquisadores de Maryland 
observaram ainda que seus dados 
contradizem aqueles da Organização 
das Nações Unidas para a Alimen-
tação e a Agricultura (FAO, na sigla 
em inglês). A agência da ONU fala 
de uma grande perda fl orestal entre 
1990 e 2015, já que leva em conside-
ração somente as fl orestas, enquanto 
os estudiosos de Maryland avaliam 
a totalidade de região coberta por 
árvores. As plantações de palmeiras 
para obtenção de óleo de palma ou de 
árvores de madeireiras são desmata-
mentos para a FAO, mas não para a 
pesquisa norte-americana (ANSA).

O pontífi ce disse que “a dor das vítimas e de suas famílias é 

também a nossa dor”.

O papa Francisco afi rmou 
que “qualquer ação nunca será 
sufi ciente para pedir perdão e 
buscar reparar o dano causa-
do” pelos abusos a menores por 
parte do clero, em carta aberta 
ao Povo de Deus publicada 
ontem (20), após o relatório 
revelado pela Suprema Corte 
da Pensilvânia (EUA).

“Se um membro sofre, todos 
sofrem com ele. Estas pala-
vras de São Paulo ressonam 
com força no meu coração 
ao constatar mais uma vez o 
sofrimento vivido por muitos 
menores por causa de abusos 
sexuais, de poder e de cons-
ciência cometidos por um 
notável número de clérigos e 
pessoas consagradas”, diz a 
carta de Francisco.

O pontífi ce acrescenta que 
“a dor das vítimas e de suas 
famílias é também a nossa 
dor” e pede “que seja reafi r-
mado mais uma vez o nosso 
compromisso para garantir 
a proteção dos menores e 
dos adultos em situação de 
vulnerabilidade”. Francisco 
assegura que “olhando para o 
passado, qualquer ação nunca 
será sufi ciente para pedir per-

A nova moeda venezuelana, cujo símbolo é Bs.S., tem cinco zeros 

a menos em comparação ao bolívar.

Com uma infl ação estimada em 
1.000.000% neste ano pelo Fundo 
Monetário Internacional (FMI), o 
presidente da Venezuela, Nicolás 
Maduro, lançou ontem (20) um 
pacote de medidas que inclui o 
chamado “Madurazo”, que é corte 
de cinco zeros da moeda local, 
que se chama bolívar soberano. 
Porém, o governo defi ne o atual 
momento de ‘ponto de refl exão’. 
“Vamos desmontar a perversa 
guerra do capitalismo neoliberal”, 
afi rmou o presidente.

Segundo as autoridades da 
Venezuela, haverá um novo 
redesenho da política fi scal e 
tributária do país, incluindo 
subsídios para a gasolina, 
reajustada em quatro pontos 
percentuais, e a defi nição de 
câmbio único, que fl utuará de 
acordo com as defi nições do 
Banco Central Venezuelano.

A nova moeda venezuelana, 
cujo símbolo é Bs.S., tem cinco 
zeros a menos em comparação 
ao bolívar, que coexistirá para 
operações bancárias menores.

As novas notas de Bolívar 

Peregrinação a Meca 
deve reunir 2 milhões

Aproximadamente dois milhões 
de muçulmanos devem participar 
da peregrinação anual a Meca, 
na Arábia Saudita. É o rito mais 
importante para os seguidores do 
islamismo, que determina que os 
fi éis devem, ao menos uma vez na 
vida, participar da peregrinação. 
Autoridades sauditas informam 
que 1.966.461 de peregrinos es-
trangeiros e nacionais chegaram 
ontem (20) à Meca. A grande 
peregrinação segue uma série de 
medidas de segurança.

Há postos de saúde de informa-
ção nos acessos à cidade sagrada 
para evitar os incidentes durante 
os cinco dias de percurso. Os mu-
çulmanos dedicam o primeiro dia 
a rezar, ler e recitar o Corão (livro 
sagrado do Islã) e a discutir assun-
tos religiosos na região de Mina, 
a sete quilômetros da Meca. No 
local, os religiosos acreditam que 
Abraão cumpriu a ordem divina de 
sacrifi car seu fi lho Ismael.

O percurso tem que ser realizado 
vestido com uma túnica branca 
para os homens e em uma túnica 
longa para as mulheres, que só 
deixa à vista as mãos e o rosto. 
No último dia, os dois milhões 
de muçulmanos que obtiveram 
a permissão para comparecer à 
peregrinação completarão as voltas 
na Caaba e darão início à Festa do 
Sacrifício, considerada a principal 
festividade islâmica que tem du-
ração de quatro dias (ABr/EFE).

Atualmente, tramitam mais de 1 milhão de processos relativos à 

violência doméstica na Justiça brasileira.

O mutirão é parte da 11ª 
edição da Semana Jus-
tiça pela Paz em Casa, 

promovida há cinco anos. No 
total, em todas as edições, 
ocorreram 140 mil audiências, 
foram defi nidas 127 mil senten-
ças e expedidas 65 mil medidas 
protetivas.

De acordo com o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
atualmente, tramitam mais de 
1 milhão de processos relativos 
à violência doméstica na Justiça 
brasileira. Justamente para ten-
tar acelerar a conclusão desses 
casos, a campanha ocorre três 
vezes por ano: em março, em 
homenagem ao Dia da Mulher; 
em agosto, para marcar a 
promulgação da Lei Maria da 
Penha, e em novembro, duran-
te a semana internacional de 
combate à violência de gênero, 
estabelecido pela ONU.
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Justiça faz novo esforço para julgar 
ações de violência contra mulher

Tribunais de Justiça de todos os estados e do Distrito Federal começaram ontem (20) esforço 
concentrado para julgar casos de violência contra a mulher que tramitam nesses órgãos

o objetivo é realizar 1.391 audi-
ências e, na Paraíba, mais de 400 
audiências, até 24 de agosto.

No Piauí, estão previstas 
300 audiências preliminares, 
de instrução e julgamentos no 
Fórum Central de Teresina. Em 
Porto Velho, dois Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher farão, em mé-
dia, 50 audiências por dia du-
rante a semana, totalizando 268 
audiências. Apenas em junho 
deste ano, tramitaram 6.772 
processos nos dois Juizados. 
Em Mato Grosso do Sul, estão 
programadas 150 audiências 
concentradas no tema.

Os tribunais também orga-
nizam, ao longo da campanha, 
debates e exposições com 
delegados especializados, pro-
motores e outros profi ssionais 
que atuam nas investigações 
desse tipo de violência (ABr).

Um levantamento sobre as 
iniciativas das varas e juizados 
especializados nesses crimes 
para esta semana mostra metas 
como a de Goiás, onde mais de 

mil audiências de processos 
referentes à Lei Maria da Penha 
estão previstas. Apenas em 
Goiânia, estão agendados 200 
julgamentos. No Rio de Janeiro, 

Papa: nunca haverá ações sufi cientes 
para reparar danos por abusos

dão e reparar o dano causado”. 
O papa escreveu esta carta de-
pois da publicação do relatório 
que documenta 300 casos de 
“sacerdotes predadores sexu-
ais” em seis das oito dioceses 
do estado da Pensilvânia e no 
qual identifica mil menores 
como vítimas desde 1940.

“Se digo que a maioria dos 
casos correspondem ao passa-
do, no entanto, com o correr 
do tempo conhecemos a dor 
de muitas das vítimas e cons-
tatamos que as feridas nunca 
desaparecem”, acrescenta o 

papa. O pontífi ce argentino 
sublinha que por isso é obri-
gação “condenar com força 
estas atrocidades, bem como 
unir esforços para erradicar 
esta cultura de morte” porque 
“as feridas nunca prescrevem”. 
Francisco reconheceu, “com 
vergonha e arrependimento”, 
que como “comunidade ecle-
sial, assumimos que não soube-
mos estar onde tínhamos que 
estar, que não agimos a tempo 
reconhecendo a magnitude e 
a gravidade do dano causado 
em tantas vidas” (Ag. EFE).

Venezuela corta cinco zeros das notas 
e lança pacote

soberano são de 2, 5, 10, 20, 50, 
100, 200 e 500 já estão nos bancos 
e serão colocadas em circulação 
ainda nesta segunda-feira. Os 
símbolos das notas têm referên-
cia ao petróleo, pois a Venezuela 
tem grandes reservas. Dona das 
maiores reservas mundiais de 
petróleo, a Venezuela observa o 
encolhimento da sua economia. 
De 1913 até este ano, o PIB do 
país foi reduzido pela metade, 
segundo o FMI, que prevê uma 
infl ação superior a 13.000% em 

2018 e um índice de desemprego 
de 36% até 2022.

Superar a grave crise eco-
nômica, social e política será o 
maior desafi o de Maduro. O que 
se passa na Venezuela também 
preocupa os países vizinhos, 
que estão enfrentando uma 
crise humanitária na região, 
pois eles não têm estrutura 
para absorver os milhares de 
venezuelanos que fogem da 
hiperinfl ação e do desabaste-
cimento (Ag. Brasil/Telesur).

Brasil é o país que mais desmatou 
em 34 anos, aponta estudo
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A - Adoção de Animais 
No próximo sábado (25), o MorumbiShopping realiza um grande evento 
de adoção em parceria com o Instituto Luisa Mell. A ação visa transfor-
mar a vida de cães e gatos que foram abandonados e também animais 
resgatados de situações de risco e que hoje vivem sob os cuidados 
do Instituto. Os adotantes que quiserem levar um companheiro para 
casa deverão ter mais de 21 anos e apresentar documento com foto e 
comprovante de residência. Também passarão por uma entrevista com 
os responsáveis da organização, que irão instruir sobre os cuidados e 
procedimentos necessários. Todos os cães e gatos que participarão do 
evento estarão devidamente castrados, vacinados e vermifugados.

B - Campanha para ONGs
Designers e agências interessados em participar do concurso “Impressione 
América Latina” têm até o próximo dia 31 para fazerem a inscrição pelo site 
(http://epson.com.br/impressione). Promovido pela Epson, em parceria com 
líder em materiais para etiquetas e comunicação visual, Avery Dennison, 
o projeto vai selecionar a melhor campanha para ser exposta e benefi ciar 
ONGs em diversos países do continente americano. No Brasil, a campanha 
vencedora irá benefi ciar a Casa do Zezinho. A arte será exposta em duas 
portas da plataforma da Estação Pinheiros e acesso à Estação Paulista, am-
bas da Linha 4 – Amarela do Metrô, de 21 de novembro a 20 de dezembro.

C - Mercado Fitness 
Após duas edições de grande sucesso, a Life Fitness, empresa que se 
dedica há 50 anos a criar soluções que benefi ciem simultaneamente 
academias e praticantes de atividades físicas, confi rma a terceira edição 
do evento Life Fitness Experience, que acontece nos próximos dias 29 
e 30, no Villagio JK (Rua Funchal, 500). Voltado para profi ssionais do 
mercado fi tness, como donos de academia e personal trainers, abrange 
um mix maior de público na edição 2018, como fi sioterapeutas, síndicos 
de condomínios, gestores hoteleiros e de clubes, e interessados em 
empreender no setor. O encontro tem inscrições gratuitas pelo hot site 
(www.lifefi tness-experience.com.br).

D - Educação Financeira
O Serasa Empreendedor – braço da Serasa Experian voltado ao mi-

croempreendedor – e a Aliança Empreendedora lançam a nova edição 
do Crescer & Vencer - Saúde Financeira para Microempreendedores, 
programa voltado à capacitação e mentoria gratuita para a melhor gestão 
e saúde fi nanceira dos pequenos negócios. A iniciativa está dividida em 
3 fases, com início pela trilha de curso online sobre educação fi nanceira: 
“Como cuidar do dinheiro do seu negócio”, e emissão de certifi cado após 
a conclusão. Qualquer microempreendedor pode participar pelo link: 
(www.serasaempreendedor.com.br/crescerevencer). 

E - Gincana Solidária
Seguindo a fi losofi a de transformar a vida para o melhor, a Electrolux 
engaja seus colaboradores na Gincana Solidária pelo oitavo ano con-
secutivo e bate o recorde de arrecadação, chegando a mais de 90 mil 
itens entre roupas, cobertores, alimentos e itens de higiene pessoal que 
serão doados para mais de 40 mil pessoas em Curitiba, São Carlos, São 
Paulo e Manaus, cidades onde a empresa tem planta. Um dos maiores 
destaques da edição desse ano, realizado entre 14 de maio a 29 de julho, 
foi a unidade de Curitiba, que registrou mais de 70 mil peças. A ação 
acontece anualmente desde 2011 e já benefi ciou várias instituições, 
entre abrigos, casas de idosos e locais de acolhimento e atendimento 
a moradores de rua.

F - Educação Integral
A educação integral é um direito de todos. No entanto, em um país 
composto por diferentes realidades, como garantir, de forma equânime, 
o desenvolvimento integral e a aprendizagem dos alunos? Essas e outras 
questões serão abordadas na quarta edição do Seminário Internacional 
de Educação Integral (SIEI). O evento, promovido pela Fundação SM, 
será realizado no Sesc 24 de maio, nos próximos dias 28 e 29, com ins-
crições gratuitas. Com o tema “A escola e a vida lá fora: (re)conhecer 
para transformar”, o seminário contará com cinco painéis de debate. 
Cada painel abordará um tema diferente relacionado à educação e terá 
a participação de mediadores e palestrantes de diferentes países. Mais 
informações: (www.sieibrasil.com.br). 

G - Mercado de Infraestrutura 
Nos dias 3 e 4 de setembro, no Hotel Pullman Ibirapuera (Rua 
Joinville, 515, Vila Mariana), acontece a 6ª edição do Congresso 

Internacional do Instituto Brasileiro de Construção (IBDiC) que vai 
reunir especialistas em torno dos principais cenários e tendências 
que envolvem o mercado de infraestrutura no Brasil. O tema ‘Dispute 
Boards’ é um dos destaques e será abordado por diversos ângulos, 
como as experiências globais nos Estados Unidos, Europa, América 
Latina e Ásia, casos práticos da função preventiva e conciliadora do 
método, a presença e a necessidade real de advogados na composição 
dos comitês, desafi os da disseminação da sua cultura nas empresas, 
além de contratações públicas, entre outros. Informações: (https://
congresso.ibdic.org.br/).

H - GP de Abu Dhabi 
A Pirelli lançou a promoção “Pirelli Me Leva – Abu Dhabi e Ferrari 
World”. Na compra de dois pneus o cliente concorre a uma viagem 
para acompanhar o Grande Prêmio de Abu Dhabi da Fórmula 1. Além 
disso, poderá conhecer de perto o Ferrari World, parque temático 
da escuderia italiana que fi ca localizado ao lado do circuito de Yas 
Marina. Na compra, o consumidor ganha um número da sorte para 
correr à viagem. Serão dez ganhadores que irão desfrutar de um fi m 
de semana nos Emirados Árabes Unidos, vendo de perto a grande 
decisão da temporada 2018 da Fórmula 1 e aproveitando todas as 
atrações do parque de diversões da Ferrari. Outras informações: 
(www.pirellimeleva.com.br).

I - Otimismo na Saúde
Inovar, unir, somar e crescer. Essas são algumas das missões que 
norteiam a Rede 10 Saúde, uma startup focada em prover soluções 
para o mercado da saúde e seus profissionais. Com um portfólio 
diversificado na área de atuação, a empresa pretende, em curto 
prazo, crescer em torno 200% em faturamento. Para manter o plano 
de negócio, a meta é abrir 25 novas unidades, filiar 1.200 clientes 
(profissionais da saúde) e ter 100 mil  usuários conectados na 
plataforma até o final deste ano. Outras informações em: (www.
rede10saude.com.br).

J - Programa de Estágio
A Getnet, empresa de tecnologia do grupo Santander, está com ins-
crições abertas para seu Programa de Estágio. No total, 30 vagas – em 
São Paulo, Porto Alegre e Campo Bom – serão preenchidas por jovens 
que atuarão em diferentes áreas, como Finanças, Tecnologia, Produ-
tos, Comercial, Logística, entre outras. Para participar, o interessado 
precisa estar matriculado no Ensino Superior em cursos de exatas e 
humanas, com formação entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021. 
Importante ter nível intermediário do pacote offi ce. Será considerado 
diferencial domínio dos idiomas de inglês e/ou espanhol. Para participar, 
o interessado pode fazer a inscrição no link: (https://site.getnet.com.br/
carreiras/programa-de-estagio-getnet/).

A - Adoção de Animais 
No próximo sábado (25), o MorumbiShopping realiza um grande evento 

croempreendedor – e a Aliança Empreendedora lançam a nova edição 
do Crescer & Vencer - Saúde Financeira para Microempreendedores, 
programa voltado à capacitação e mentoria gratuita para a melhor gestão

Desordens civis e 

tumultos não são 

considerados riscos 

novos.

Porém, representam 
uma ampla ameaça que 
deve ser avaliada deta-

lhadamente pelas empresas 
com bases nas operações e 
vulnerabilidades do negó-
cio. Protestos como os que 
vivemos recentemente, com 
a greve dos caminhoneiros e 
o consequente desabasteci-
mento de bens de consumo 
básicos, impactam fortemen-
te o dia a dia da sociedade.

A escalada desta situação 
pode resultar em agitação, 
incêndio, vandalismo, motins 
ou distúrbios civis. Estes 
eventos e suas consequên-
cias podem durar um curto 
período ou vários dias, ele-
vando o potencial de risco 
para as empresas. Impor-
tante também ressaltar que 
o atual ambiente econômico 
e político, bem como a capa-
cidade oferecida pelas mídias 
sociais de se comunicar de 
forma rápida e mobilizar 
grandes multidões, acabam 
impactando ainda mais ne-
gativamente este risco.

Uma boa abordagem para 
mitigar esta ameaça é reali-
zar uma avaliação de risco 
detalhada e executar as 
mudanças necessárias no 
programa de gerenciamen-
to de riscos. O ideal é uma 
avaliação para cada local que 
possa estar exposto à desor-
dem civil. Recomendamos 
avaliações separadas para 
cada local, já que as ameaças 
e vulnerabilidades podem 
variar de local para local.

Mas quais condições po-

dem apresentar um maior 
nível de exposição à per-
turbação da ordem pública? 
Algumas delas que podemos 
destacar: localidades urba-
nas com problemas de segu-
rança; proximidade de locais 
como estradas com presença 
de grevistas, complexos es-
portivos, rotas de desfile ou 
paradas que possam desen-
cadear um protesto, empre-
sas que podem ser alvo de 
protesto; bem como edifícios 
governamentais, embaixadas 
e consulados estrangeiros.

Outro aspecto importante 
também a ser levado em 
consideração é a conscien-
tização antecipada de um 
evento, que poderia levar a 
desordens civis. Isso propicia 
tempo para que locais poten-
cialmente afetados tomem 
medidas razoáveis para se 
preparar. Desenvolva um 
plano de ação para preparar 
antecipadamente a instala-
ção para a desordem civil, 
considerando a possibilidade 
de restringir as operações, se 
necessário.

Uma avaliação de riscos 
ajudará a preparar uma 
lista concisa de ações para 
complementar e melhorar a 
comunicação, proteção, miti-
gação e os planos de resposta 
de emergência da empresa. 
A estratégia deve ser focada 
na abordagem “Preparação-
-Resposta-Recuperação” 
para ajudar a reduzir o im-
pacto negativo na empresa 
e assegurar a resiliência e a 
continuidade dos negócios. 

Reveja as apólices de segu-
ro e cobertura com o corretor 
ou agente de seguros.

(*) - É Head of Risk Engineering da 
Zurich no Brasil.

Carlos Cortés (*)

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

TUDO EM DIA: A CAMPANHA DO
CRCSP PARA VOCÊ FICAR TRANQUILO

O CRCSP conta com a campanha TUDO EM DIA, para 

A Caixa teve lucro líquido 
de R$ 6,7 bilhões no primeiro 
semestre do ano, um cresci-
mento de 63,3% em relação ao 
primeiro semestre de 2017, o 
que representa o maior resul-
tado já alcançado pelo banco 
em um semestre. A carteira 
de crédito fi nalizou o primeiro 
semestre com saldo de R$ 695,3 
bilhões, um recuo de 2,9% em 
12 meses. Os números foram 
apresentados na manhã de on-
tem (20) pela direção do banco 
na capital paulista.

O índice de inadimplência re-
gistou 2,5%, um recuo de 0,4% 
em comparação ao primeiro tri-

mestre do ano, permanecendo 
estável em relação ao primeiro 
semestre de 2017. A média do 
mercado é de 3,6%.

A Caixa também mantém a 
liderança no mercado de cré-
dito imobiliário, com 69,3% de 
participação no mercado. A 
carteira imobiliária registrou 
um saldo de R$ 436,5 bilhões, 
um aumento de 3,6% em 12 
meses.

A poupança cresceu 8,4% em 
12 meses, com saldo registrado 
de R$ 283,2 bilhões no primeiro 
semestre do ano, um avanço 
de 8,4% nos últimos 12 meses 
(ABr).

Atividade econômica deve fechar o segundo trimestre com 

crescimento de 0,3%.

A previsão consta do Monitor do PIB-FGV, divulgado ontem 
(20), no Rio de Janeiro, pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV). É a segunda taxa positiva consecutiva nesta base 

de comparação. Como decorrência, em termos monetários, as 
projeções do PIB, em valores correntes, alcançaram  R$ 3 tri-
lhões, 467 bilhões, 157 milhões no acumulado do ano até junho.

Na variação mensal, os dados da FGV indicam que as previsões 
do monitor apontam para um crescimento do PIB de 3,3% em 
junho, quando comparado a maio, quando o resultado foi negativo 
em 2,6% sobre abril.

Na comparação interanual, as projeções da atividade econô-
mica indicam crescimento de 1,2% no segundo trimestre, com-
parativamente ao segundo trimestre do ano passado, e 2,4% na 
comparação junho 2018/junho 2017.

Na avaliação do coordenador do monitor, Claudio Considera, 
os números indicam que a economia continua sua lenta trajetória 
de recuperação.

“O crescimento positivo de 0,3% do PIB no segundo trimestre 
indica que, a despeito dos impactos negativos que a greve dos 

Instituições fi nanceiras con-
sultadas pelo Banco Central 
(BC) mantiveram a estimativa 
de crescimento da economia 
e da infl ação neste ano. A in-
formação consta da pesquisa 
Focus, publicação elaborada 
semanalmente pelo BC, com 
projeções de instituições fi -
nanceiras para os principais 
indicadores econômicos.

A estimativa para o IPCA 
segue em 4,15%. Para 2019, 
também foi mantida a projeção 
de 4,10%. Para 2020, a esti-
mativa é 4% e para 2021, foi 
ajustada de 3,93% para 3,90%. 
Para 2018 e 2019, as estimati-
vas estão abaixo do centro da 
meta que deve ser perseguida 
pelo BC. Neste ano, o centro da 
meta é 4,5%, com limite inferior 
de 3% e superior de 6%. Para 
2019, a meta 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).

A
m

an
da

 O
liv

ei
ra

/G
ov

B
A

Economia deve crescer 0,3% 
do 1º para o 2º trimestre

A atividade econômica do país deverá fechar o segundo trimestre do ano com crescimento de 0,3% em 
relação ao primeiro trimestre, na série livre de infl uências sazonais

caminhoneiros ocasionou na economia em maio, estes efeitos 
foram, em grande parte, revertidos em junho”, disse. “Mesmo com 
o trimestre tendo sido encerrado com retrações em segmentos 
como indústria, formação bruta de capital fi xo e exportação, 
houve crescimento da agropecuária, serviços e consumo das 
famílias, fazendo com que a economia prossiga na sua trajetória 
de lenta retomada”, afi rmou.

Os números da FGV indicam, ainda, que o consumo das famí-
lias apresentou crescimento de 1,8% no segundo trimestre, na 
comparação interanual, representando movimento decrescente 
após ter crescido 3,1% no trimestre móvel fechado em abril. 
“Este resultado positivo teve forte contribuição do consumo de 
produtos duráveis, que expandiu 1 ponto percentual”, na mesma 
base de comparação (ABr).

Caixa teve lucro de R$ 6,7 bilhões 
no primeiro semestre

Mercado mantém 
previsões para

infl ação e PIB neste ano

A manutenção da taxa básica 
de juros, como prevê o mercado 
fi nanceiro neste ano, indica 
que o Copom considera as al-
terações anteriores sufi cientes 
para chegar à meta de infl ação.  
A projeção para a expansão do 
PIB foi mantida em 1,49% neste 
ano. Para 2019, 2020 e 2021, a 
estimativa para o crescimento 
do PIB segue em 2,5%. A previ-
são do mercado fi nanceiro para 
a cotação do dólar permanece 
em R$ 3,70 no fi nal deste ano 
e no fi m de 2019 (ABr).
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Os caminhos da eleição

O Não Voto – abstenção, 

votos nulos e brancos- , 

nesse momento de início 

de campanha eleitoral, 

atinge seu mais alto 

índice, chegando a 40%

Há pesquisas dando conta 
de que beira os 50% 
em algumas regiões. 

Ocorre que nunca se viu um 
interesse tão grande pelo plei-
to, o que se observa em todos 
os circuitos. Aparentemente, 
trata-se de contradição. De um 
lado, emerge uma disposição 
do eleitorado em se afastar 
do processo eleitoral, anular 
ou deixar em branco seu 
voto, e, de outro, constata-se 
grande motivação em debater 
o quadro político-eleitoral. Há 
nexo entre as duas posições? 
A resposta é afi rmativa.

O conjunto de crises a que 
se submete o país - política, 
econômica, moral-ética - mexe 
com os brios do eleitor. Se, 
por um lado, abre os pulmões 
da revolta, fazendo com que a 
sociedade vire as costas para 
a política, por outro, oxigena 
as veias do corpo social. O 
que resulta desse jogo entre 
contrários acaba favorecendo 
o processo democrático, que se 
alimenta nas fontes de grupos 
participativos e críticos. Pois 
bem, o Brasil está ativo. Não 
padece de inanição por entu-
pimento das veias cívicas.

Dito isto, vejamos o que se 
comenta. Bolsões bolsona-
rianos defendem com vigor a 
ideia de que seu candidato porá 
ordem na casa, acabando com 
a bagunça que se espalha por 
todos os cantos. No cesto da 
bagunça, entra um pouco de 
tudo: a propinagem que corre 
solta nas malhas da corrupção; 
a bandidagem que ceifa a vida 
de milhares de brasileiros; a 
invasão e depredação de patri-
mônios (público e privado) por 
núcleos do MST e MTST e mo-
vimentos congêneres; enfi m, o 
apartheid social apregoado há 
tempos pelo PT e aglomerados, 
com a veemente açodamento 
da luta de classes.

Para fortes parcelas – das 
margens ao topo da pirâmi-
de - Bolsonaro é o guerreiro 
com coragem de lutar contra 
agentes responsáveis pela de-
gradação da vida social. Mesmo 
seus simpatizantes do andar 
superior desconsideram o fato 
de sua eventual vitória puxar 
o país para o lado perigoso da 
extrema direita, cuja tendência 
é a de fechar portas a posições 
progressistas e renovadoras.

No outro extremo, habitam 
os defensores do lulo-petismo, 
representados pelo candidato 
a vice-presidente, Fernando 
Haddad, ex-prefeito de São 
Paulo, cuja aparência jovial não 
disfarça a posição de ventrílo-
quo de Lula, na medida em que 
se comprometeu a dar todos 
os recados do mandachuva do 
petismo. O slogan da campa-
nha diz tudo: “ O Brasil feliz 
de novo”. 

O engodo tem como foco 
as massas, ainda saudosas da 
era 1ª fase da era lulista, que 
propiciou fácil acesso ao con-
sumo. O rombo da era dilmista 
será esquecido no baú das más 
recordações, com a própria 
mandatária dos últimos anos 
do lulismo sendo elevada ao 
Senado pela vontade do elei-
torado mineiro. Contradição 
da nossa política.

Enquanto as margens petis-
tas correm em direção ao ban-
quete, as do meio desfraldam 
a bandeira da luta de classes, 
desejando ver triunfar o  co-
munismo/socialismo clássico, 
que, aliás, não sobrevive nem 
na China, que implantou um 
capitalismo de Estado, vive 
os estertores na Venezuela e 
na Nicarágua, e sobrevivendo 
sob as ditaduras de Cuba e da 
Coreia do Norte.

Esses são os exércitos dos 
extremos do arco ideológico, 
que vestem seus ícones com 
o manto de “salvadores da Pá-
tria”. Tal  divisão representa as 
maiores parcelas do país? Será 
que o território, tão devastado 
pela corrupção, será empur-
rado para um governante das 
extremidades do arco ideoló-
gico? O que pode ocorrer em 
caso de vitória de um ou outro? 
A óbvia resposta aponta para 
larga rachadura na paisagem 
social, a denotar a expansão 
dos confrontos.

No fl uir das  conversas, emer-
ge o grupo que aponta uma 
saída pelo meio, abrigando os 
perfi s de Álvaro Dias, Geraldo 
Alckmin e mesmo Ciro Gomes, 
cujo aparelho fonador pode ser 
contido – é a torcida – se vier a 
galgar o píncaro da montanha. 
Meirelles e Marina estariam 
fora do jogo, o primeiro pelo 
pesado perfi l; já à guerreira do 
nosso “verde amazônico”  fal-
taria estrutura para amealhar 
a maioria eleitoral.

Esse é o tom da orquestra 
nesse início de concerto.

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

e de comunicação
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog

(www.observatoriodaeleicao.com).

Gaudêncio Torquato (*)

Ambas pariciparam do 
seminário Elas por Elas, 
organizado pelo Conse-

lho Nacional de Justiça (CNJ), 
sobre a temática da mulher no 
poder estatal e na sociedade. 

Durante o evento foi come-
morado o fato inédito de mu-
lheres ocuparem nesta semana, 
simultaneamente, os cargos 
máximos de cinco órgãos de 
Justiça brasileiros. Também 
participou do evento a presiden-
te do STJ, a procuradora-geral 
da República, Raquel Dodge, 
e a advogada-geral da União, 
ministra Grace Mendonça. Rosa 
Weber destacou que as mulhe-
res constituem 52,5% do eleito-
rado (73.337.919 eleitoras) nas 
próximas eleições, mas constam 
como candidatas em apenas 
30,7% (8.353) dos pedidos de 
registro para os 1.654 cargos 
eletivos em disputa neste ano.

A ministra ressaltou que, 
mesmo entre esses registros, há 
provavelmente muitos casos de 

A presidente do STF e do CNJ, ministra Cármen Lúcia e a 

ministra do STF e presidente do TSE, Rosa Weber.
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O presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), 
ministro João Batista Brito 
Pereira, derrubou ontem (20) 
uma decisão da primeira ins-
tância da Justiça do Trabalho 
que havia suspendido o leilão 
de seis distribuidoras de Ele-
trobras, marcado para o pró-
ximo dia 30. A decisão já havia 
sido derrubada pelo Tribunal 
Regional do Trabalho da 1ª 
Região (TRT-RJ), mas voltara 
a valer após um recurso feito 
pelos sindicatos dos trabalha-
dores das distribuidoras, que 
alegaram risco de eliminação 
de empregos. 

A Advocacia-Geral da União 
(AGU) apelou ao ao TST, na 
sexta-feira (17), para garantir 
o leilão. O presidente do TST, 
ao derrubar a decisão que 
suspendia os leilões, afi rmou 
haver risco de “iminência 
de grave lesão à ordem e à 
economia pública”. Ele disse 
que a suspensão dos leilões 
causava insegurança jurídica 
“ao processo de desestatização, 
seja em relação a eventuais 
interessados na aquisição das 

A AGU sustentou que o leilão é necessário porque as empresas 

são defi citárias.
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Dezenas de idosos sul e norte-
-coreanos se reencontraram on-
tem (20) com seus parentes pela 
primeira vez desde que foram 
separados pela Guerra da Coreia 
(1950-1953). Sob a supervisão de 
agentes de Pyongyang, a série 
de reuniões familiares durará 
até amanhã (22) e acontece no 
Monte Kumgang, famoso ponto 
turístico da Coreia do Norte.

89 idosos dos dois países 
devem participar do programa, 
e os familiares poderão passar 
11 horas juntos. Entre eles está 
a idosa Lee Keum-seom, de 92 
anos, que não via o fi lho, Sang 
Chol, 71, desde que a guerra 
eclodiu. Na ocasião, ela, que vive 

no Norte, se separou do marido 
e do fi lho, que partiram de balsa 
para o Sul. “Não sei o que sinto, 
se é positivo ou negativo. Não sei 
se é real ou um sonho”, disse Lee 
Keum-seom.

A Guerra da Coreia separou mi-
lhares de famílias e terminou sem 
um acordo de paz. No entanto, a 
reaproximação entre Sul e Norte 
possibilitou os reencontros. Ao 
menos 130 mil sul-coreanos se 
inscreveram para participar do 
programa, porém, por conta da 
idade avançada dos candidatos, 
muitos morreram esperando 
para rever suas famílias - grande 
parte dos participantes possui 
mais de 80 anos (ANSA).

Evento acontece em meio à reaproximação entre os dois países.

Senadora Kátia Abreu

(PDT-TO).

Passados mais de 20 anos do 
estabelecimento da Política de 
Garantia de Preços Mínimos, o 
setor agropecuário pode estar 
prestes a ganhar um novo 
incentivo com a aprovação 
de um projeto que aprimora 
os mecanismos de subvenção 
governamental ao seguro rural 
- o projeto da senadora Kátia 
Abreu (PDT-TO). A discus-
são da proposta na Comissão 
Assuntos Econômicos (CAE) 
deve ser votada na próxima 
reunião do colegiado, ainda a 
ser agendada.

O texto, que seguirá dire-
tamente para a Câmara caso 
seja aprovado na Comissão, 
altera a Lei 8.427, de 1992 
para permitir que o prêmio dos 
contratos de opções de venda 
negociados por meio da BM&F 
possa ser subvencionado com 
recursos oriundos do Orça-
mento da União. O projeto 
também amplia a cobertura 
do seguro rural, passando da 

A Comissão de Direitos Humanos do Senado 
acatou proposta, apresentada como sugestão legis-
lativa pelo Instituto Oncoguia, para que os planos 
de saúde sejam obrigados a cobrir tratamentos 
contra o tabagismo. Segundo o texto, que começou 
a tramitar no Senado, a cobertura, além do atendi-
mento ambulatorial, deverá incluir o fornecimento 
de medicamentos para quem quer se livrar da de-
pendência de nicotina. O Instituto Oncoguia citou 
uma pesquisa da Aliança de Controle ao Tabagismo 
(ACT) dando conta que o país dispende cerca de 
R$ 20 bilhões anualmente com o tratamento de 
doenças relacionadas ao cigarro. Um valor 3,5 vezes 

superior ao que a Receita Federal arrecada sobre 
a tributação de produtos derivados do tabaco. A 
entidade ainda avalia que as próprias operadoras de 
planos de saúde serão benefi ciadas com a medida, 
pois cairão seus custos relacionados ao tratamento 
das 50 doenças relacionadas ao consumo do tabaco.

Por fi m, o Oncoguia alerta que a dependência de 
nicotina gera um grande desconforto psicológico 
e físico aos fumantes que tentam se livrar deste 
vício, o que diminui as chances de êxito. E que 80% 
dos fumantes desejam parar de fumar, mas apenas 
3% conseguem fazer isso sozinhos, o que demanda 
portanto tratamento específi co (Ag.Senado).

Exigência de 
adequação ambiental 
para casas populares

Os novos programas habitacio-
nais do governo podem ser obriga-
dos a manter planos de adequação 
ambiental. As regras estão previs-
tas no projeto que está pronto para 
ser votado na Comissão de Meio 
Ambiente (CMA) do Senado. O 
texto também impõe a destinação 
de espaços para o funcionamento 
de empreendimentos individuais 
ou coletivos voltados à geração de 
trabalho e renda.

A regra vale para iniciativas do 
Programa Nacional de Habitação 
Urbana (PNHU), ligado ao Minha 
Casa Minha Vida. O projeto da 
ex-deputada Moema Gramacho 
(PT-BA) é relatado na CMA pelo 
senador José Medeiros (Pode-
-MT). Exige dos novos empreen-
dimentos medidas como gestão de 
resíduos sólidos, aproveitamento 
da água de chuva, reuso de águas 
servidas e geração de energia 
solar. Também prevê a destinação 
de espaços para o funcionamen-
to de associações profi ssionais, 
cooperativas e microempresas 
individuais ou coletivas.

“A gestão dos resíduos sólidos 
nos conjuntos habitacionais com-
preende a correta separação na 
origem e a coleta desses resíduos. 
O reuso de águas servidas e o 
aproveitamento de água de chuva 
são estratégias que podem reduzir 
o consumo e direcionar o uso de 
água potável a usos mais nobres, 
como água de beber, preparo de 
alimentos e higiene pessoal”, argu-
menta José Medeiros no relatório. 
Após, o projeto vai seguir para a 
Comissão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo (Ag.Senado).
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Cartórios poderão 
ter serviço de 
aprendizagem para 
empregados

A Câmara analisa proposta de 
criação do Serviço Social e de 
Aprendizagem dos Empregados 
em Serventia Notarial e de Registro 
(Sesanor) – os cartórios. A medida 
está prevista no projeto apresen-
tado pelo deputado Alex Canziani 
(PTB-PR). Pelo texto, o Sesanor 
deverá desenvolver e executar 
programas voltados à promoção 
social do empregado e de seu nú-
cleo familiar, notadamente no que 
se refere à saúde, cultura, lazer e 
segurança no trabalho.

Além disso, desenvolverá ações 
voltadas para a aprendizagem 
desse empregado, como treina-
mento, preparação, qualifi cação, 
aperfeiçoamento, capacitação e 
formação profi ssional. Para Canzia-
ni, a importância e a especifi cidade 
dos serviços de cartório justifi cam 
a criação de uma entidade própria 
integrada. Ele destaca que o “Siste-
ma S” oferece relevantes serviços 
na área social e de aprendizagem 
profi ssional aos empregados de 
cada segmento produtivo.

Pelo texto, caberá à Confe-
deração Nacional de Notários e 
Registradores (CNR) criar, or-
ganizar, e administrar o Sesanor. 
Será assegurada, na composição 
dos conselhos, a presença de 
empregados dos cartórios, bem 
como de representantes do Poder 
Público. A proposta será analisada, 
em caráter conclusivo, pelas co-
missões de Trabalho; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Ministras do STF conclamam mulheres 
a buscar igualdade pelo voto

A ministra Cármen Lúcia, presidente do STF, e a ministra Rosa Weber, também do STF e presidente do 
TSE, fi zeram apelo ontem (20) para que as mulheres exerçam seu direito a voto com consciência, de 
modo a aumentar a participação feminina na política

e que isso somente intensifi ca 
os preconceitos, não os diminui. 
“Para não termos mais o qua-
dro que a ministra Rosa Weber 
acaba de traçar aqui, em termos 
de representação, é preciso que 
a mulher esteja presente para 
se fazer representar”, afi rmou 
Cármen, também conclamando 
as eleitoras a fazerem dife-
rença pelo voto na busca pela 
igualdade.

Ao mencionar as eleições des-
te ano, a ministra Laurita Vaz 
disse que a situação “rara” da 
presença de mulheres em posi-
ções de comando na Justiça não 
signifi ca que elas deixaram de 
ser preteridas ao buscar crescer 
em suas carreiras. “Precisamos 
ter a plena consciência de que 
estamos aqui hoje vivendo um 
momento mais do que especial, 
mas esse momento não é a 
regra, e tanto não é regra que 
hoje ainda é notícia”, disse a 
advogada-geral da União, Grace 
Mendonça (ABr).

candidaturas “fantasma”, feitas 
por partidos cujas candidatas 
não entram de fato na dispu-
ta. Destacou ainda o fato de 
que menos de 10% dos cargos 
para deputado federal serem 
ocupados por mulheres e ape-
nas 18% para senadoras. Rosa 

Weber conclamou as brasileiras 
a reverterem “o paradoxo desse 
quadro, quando a maioria do 
eleitorado é feminino”.

Cármen Lúcia afi rmou ser 
excepcional o fato de tantas 
mulheres ocuparem posições 
de poder no campo da Justiça, 

País pode ganhar novo marco 
para o setor agropecuário

8.427/1992 e 15 anos da Lei 
10.823/2003, tornou-se neces-
sária a modernização de seus 
textos para que sejam criadas 
no Brasil as condições de im-
plementação de uma política 
efetiva de gestão de riscos 
no setor agrícola. Ela afi rma 
que o projeto estabelecerá o 
terceiro marco do setor.

“O primeiro foi com o 
presidente Collor quando 
ele estabeleceu a política de 
preços mínimos. Depois, em 
2003, veio o projeto do Moacir 
Micheletto com o seguro de 
clima. Na época, nós quería-
mos fazer o seguro de preço 
também, de risco de mercado, 
mas não foi possível e nós só 
fi camos com o seguro de clima. 
Esses foram os dois grandes 
avanços: em 1992, em 2003, 
ainda no governo Lula, e ago-
ra, em 2018, aprovando esse 
aqui, teremos o terceiro marco 
para a agricultura brasileira”, 
apontou (Ag.Senado).

proteção contra apenas riscos 
climáticos para garantir tam-
bém outros tipos de sinistros 
derivados, por exemplo, de 
epidemias, comercialização ou 
variações cambiais. 

Para Kátia Abreu, após 
26 anos de vigência da Lei 

TST mantém leilão de 
distribuidoras da Eletrobras

empresas, seja em relação ao 
valor a ser ofertado”.

No recurso, a AGU sustentou 
que o leilão é necessário porque 
as empresas são defi citárias e 
a Eletrobras não tem recursos 
para aplicar nas subsidiárias. 
Além disso, o órgão argumen-
tou que a venda é a única forma 
de garantir os contratos de 
trabalho e a continuidade do 
fornecimento de energia.

Até o momento, a Eletrobras 
já promoveu o leilão da Com-
panhia Energética do Piauí 
(Cepisa) e pretende vender 
ainda as seguintes distribuido-
ras: Companhia Energética de 
Alagoas, Companhia de Eletri-
cidade do Acre (Eletroacre), 
Centrais Elétricas de Rondônia 
S.A., Boa Vista Energia S.A. 
e Amazonas Distribuidora de 
Energia S.A (ABr).

Famílias separadas 
pela Guerra da

Coreia se reencontram

Planos de saúde poderão cobrir tratamentos contra o tabagismo
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União Industrial e Mercantil Brasileira S.A. - CNPJ/MF nº 
61.339.172/0001-89 - NIRE 353.0001445-6 - Convocação 
- Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 
28.08.2018 - Ficam convocados os senhores acionistas da 
União Industrial e Mercantil Brasileira S.A. a se reunirem em 
AGE, no dia 28/08/2018, às 09h, na sede social na Avenida 
Paulista, 352, 12º andar, sala 126, nesta Capital, para discu-
tir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- deliberar sobre 
autorização para a sociedade prestar aval em operações de 
crédito a ser tomada pela empresa Refinaria Nacional de Sal 
S.A. - CNPJ/MF 60.560.349/0001-00, perante a instituição 
financeira Banco Safra S.A.. São Paulo (SP.), 16/08/2018. (a) 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

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

agência de confi ança,
ou ligue para

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1003268-17.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Regis de Castilho Barbosa
Filho, na forma da Lei, etc. Faz Saber aos corréu Lojas 2B-58, T 24, 1ª-26, AS-41 todas com inscrição
no CNPJ/MF SOB Nº Ignorados e estabelecidos na Rua Florêncio de Abreu, 418, Centro, São Paulo-
SP, CEP 01030-001, Lojas HB1-12, HD1-12, HD1-08, 1A-04, 1B-35A, 1ª-09A, 1B-18, 1B-16A, 1B-16B,
1V-30A, 1A-33, 1B-28, 1B-13, 1B-19A , 1A- 10, 1A-40, 1A-39A, 1A-28, 1A-27A, 1A-13A, 1A-11, 1A-16,
HB1-16, HB1-15, HB1-24, HB1-30, HB1-21, HB1-29, HB1-27,HC1-02, HC1-09, HC1-17, HD1-24,
HD1-29, HD1-27, 2B32, 2B-48, HB-23, A2-35A, HB2-17, A2-36, A2-37, A2-10, A2-09, 2B-35, A1-19,
A1-45, A2-05, A1-41, A1-45/47, A1-41, A145-47, A1-41, A1-40/42, A1-29/30, A1-27, A1-44, A1-32, A1-
26A, 1B-21A, 1B-07, 1B-32, 1B-21, A2-32, 2B-41, 2A-26, 2A-21, 2A-24, 2A-25, 2A-27, 2A-50, 2A-50C,
A2-04, 2A-01ª, A2-28, 2B-08, 1A-33, 1A-04, 1A-06/05, HB1-12, HD1-08, 1B-35A, 1A-9A, 2B-62/63, 1B-
18, 1B-16A, 18-16, 1B-30A, 1B-28, 1B-13, 1A-10, A1-34, A1-28, A1-27A, 1A-40, A1-25A, A1-11, A1-
13A, A1-11, A1-11, HB1-30, HB1-16, HB1-15, HB1-24, HB1-21, HB1-29, HC1-09, HC1-02, HC1-17,
HD1-24, HD1-29, 2B-56, 2B-36, A3-02, A3-01, A2-12, HC2-33, A1-23, HB2-03, HC2 18/19/2º e HC-
01, que ADIDAS AG e outro, ajuizaram ação de Procedimento Comum c/c Pedido de Reparação
Perdas de Danos Materiais e Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas Adidas e
variações, para assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais
pelos prejuízos. 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.                                                                                               (18 e 21)

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL 
1ª Vara Cível do Foro Regional de Penha de França/SP

Edital de 1ª e 2ª Praça DE BEM IMÓVEL e para intimação dos executados CATARINO 
CARDOSO DE BRITO (CPF 010.691.128-79), seu cônjuge se casado for, MARIA VANILDA 
CARDOSO DE BRITO PEREIRA, (CPF 076.806.768-52) seu cônjuge, EDENILSON APARECIDO 
PEREIRA, (CPF 082.777.528-56), credor hipotecário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e 
demais interessados, que expedido na Ação de Procedimento Sumario (despesas condominiais), 
Processo nº 0106161-75.2007.8.26.0006, em tramite perante a 1ª Vara Cível do Foro Regional 
de Penha de França/SP, requerida por CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL PENHA DE 
FRANÇA (CNPJ 66.852.138/0001-22).Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que 
levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES 
(www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Apartamento nº 
22, localizado no 2º ou 3º pavimento do Edifício Violeta do Condomínio Parque Residencial Penha de 
França , com a entrada pela Rua São Florêncio , 1.500, 41º Subdistrito CANGAIBA, com a área útil 
de 51.580m², área comum de 13,139m², e área total de 64,719m², correspondendo-lhe uma fração 
ideal no terreno do condomínio de 0,28085%, e uma fração ideal nas despesas e coisas comuns 
no bloco de 1,96592%, cabendo-lhe uma vaga indeterminada descoberta no estacionamento 
externo do Edifício. Contribuinte nº 060.242.0239-3. Matricula nº 33.379 no 17º CRI da Capital /
SP. ÔNUS: Consta na referida matrícula, conforme R.2 (15.06.1992), Hipoteca em favor da Caixa 
Econômica Federal – CEF; conforme Av.04 (21/06/2017), Penhora exequenda. 2. AVALIAÇÃO 
TOTAL - R$ 236.189,48 (setembro/2017 – conforme Cálculo de Atualização Monetária dos 
Débitos Judiciais do TJSP). 3. VISITAÇÃO - Não há visitação. 4. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª 
Praça começa em 17/09/2018, às 11h30min, e termina em 20/09/2018 às 11h30min e; 2ª praça 
começa em 20/09/2018, às 11h31min, e termina em 10/10/2018, às 11h30min. 5. CONDIÇÕES 
DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão 
do leiloeiro e demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: 
Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado 
na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2388-
8283 e email: contato@zukerman.com.br Ficam os requeridos, CATARINO CARDOSO DE BRITO, 
seu cônjuge se casado for, MARIA VANILDA CARDOSO DE BRITO PEREIRA, seu cônjuge, 
EDENILSON APARECIDO PEREIRA, credor hipotecário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e 
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a 
intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 06/01/2010. Dos autos não consta recursos 
ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. 
São Paulo, 24 de JULHO de 2018.

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000618-15.2018.8.26.0001. A MM. Juíza de
Direito da 6ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Maria Cecilia Monteiro
Frazão, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Fabiana Santos Monsano, RG Nº 20.015.015-7, CPF/MF Nº
280.625.028-56, que lhe foi proposto Cumprimento de Sentença por parte de União Social Camiliana,
a fim de que seja Intimada por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 7.934,04 (atualizado
até 01/10/2017), 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 ser acrescido multa de 10% sobre o débito bem
como 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 março de 2018.                                                (18 e 21)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. PROC. 0016769-53.2018. 8.26. 0002. O MM. Juiz de Direito da
5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a Thiago Del Neri Dos Santos RG Nº 33.653.479-6, CPF Nº 383.938.028-65,
que Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, alegando em síntese: foi deferida a sua
Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 4.494,33, 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 06 de junho de 2018.                                                     (18 e 21)

Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0056931-87.2018.8.26.0100.  O Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral,
Juiz de Direito da 8º VC da Capital – S/P. Faz Saber a Paulo Roberto Saraiva Figueiredo, RG Nº
13.322.949/ SSP-SP, CPF/MF Nº 033.598.398-70, que União Social Camiliana, alegando em síntese:
foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 10.831,79, que
deverá ser devidamente atuali zado 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, 06 de Agosto de 2018.                                                                                        (18 e 21)

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000348-84.2017.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Rubens Pedreiro Lopes,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Jorge Antonio Gomes de Honorio, RG 24.895.476-3, CPF
236.047.978-45, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese que o requerido adquiriu o lote 12, da quadra
EQ, do loteamento Riviera de Santa Cristina XIII - Setor Marina, cidade de Paranapanema - SP, tendo
por obrigação o pagamento da taxa de conservação e o fundo de transporte comunitário do
empreendimento, conforme cláusulas 9 e 12 do Regulamento do loteamento. Estando o réu
inadimplente com suas obrigações, devendo a quantia de R$3.922,57 (até 15/01/2017). 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 São Paulo, aos 01 de agosto de 2018.                                (18 e 21)

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1128951-64.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 21ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Maria Carolina de Mattos Bertoldo, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Everton Silva da Fonseca, Brasileiro, Solteiro, RG 58.151.341-1,
CPF 024.144.784-46. Com endereço à Avenida Senador Queirós, 667, CJ B1, Centro, CEP: 01026-
001, - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Sociedade
Beneficente São Camilo - Ipiranga, alegando em síntese: objetivando o pagamento do valor devido, no
montante de R$ 21.653,28 (11/2015), referente a despesas hospitalares. 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 31 de julho de 2018.                     (18 e 21)

Banco BMG S.A.
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 23.03.2018
Data, hora, local das Assembleias: Aos 23.03.2018, 11hs, na sede social do Banco BMG S.A., Avenida Brigadei-
ro Faria Lima, 3.477, 9º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.538-133, São Paulo/SP (“Companhia”). Convocação e Pre-
senças: Tendo sido os editais de convocação publicados no DOESP, em suas edições de 15, 16 e 17.03.2018, e no jor-
nal “Empresas & Negócios” de São Paulo, jornal de grande circulação na localidade em que está situada a sede da Com-
panhia, em suas edições de 15, 16 e 17.03.2018, a AGE foi instalada, em 1ª convocação, com a presença de acionistas 
titulares de 99,71% das ações com direito a voto, representativas do capital social da Companhia. Mesa: Os trabalhos 
foram presididos por Marcio Alaor de Araujo e secretariados por Marco Antonio Antunes. Ordem do Dia: Deliberar so-
bre a: (i) retifi cação de informações que, por equívoco, constaram de maneira incorreta da ata de AGE de 11.01.2018, a 
saber: (a) percentual dos acionistas presentes na referida assembleia, (b) número de ações subscritas pelos acionistas 
em decorrência do aumento de capital social aprovado na referida assembleia; (c) o valor total do aumento de capital 
social aprovado na referida assembleia; e (d) número de ações disponíveis para subscrição pelos acionistas minoritários 
da Companhia; e (ii) ratifi cação de todas as demais deliberações que não necessitem de retifi cação. Deliberações: Os 
acionistas presentes apreciaram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos e 
sem quaisquer restrições ou ressalvas, o que segue: 1. Retifi car o “Item 2 - Convocação e Presença” da ata da AGE de 
11.01.2018, tendo em vista que, por equívoco, constou da ata da AGE de 11.01.2018, a presença de acionistas titulares 
de 99,50% das ações com direito a voto de emissão da Companhia, sendo que, na verdade, estavam presentes acionis-
tas titulares de 99,71% das ações com direito a voto de emissão da Companhia; 2. Retifi car o item 5.(a) da ata de AGE 
de 11.01.2018, no qual, por equívoco, constou de maneira incorreta que o valor total do aumento de capital social apro-
vado em referida Assembleia Geral seria de R$38.093.135,46, sendo que, na verdade, o valor total do aumento de ca-
pital é de R$38.093.241,78, tendo em vista que, conforme deliberado na AGE de 11.01.2018, foram emitidas 363 no-
vas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal pelo preço de emissão de R$104.940,06 por ação, calculado, nos 
termos do artigo 170, § 1º, II da Lei nº 6.404/76, com base no valor do patrimônio líquido da Companhia. Assim, com 
base no valor retifi cado, o capital social da Companhia passou dos atuais R$2.504.477.365,91 para R$2.542.570.607,69. 
2.1. Desta forma, conforme aprovado no item 2 acima, o item 5.(a) da ata da AGE de 11.01.2018 passa a vigorar de 
acordo com a seguinte nova redação: “(a) aprovar o aumento do capital social da sociedade, dos atuais 
R$2.504.477.365,91 para R$2.542.570.607,69, sendo esse aumento no valor de R$38.093.241,78, representado por 
363 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 3. Ainda, retifi car o item 5.(a.2) da ata da AGE de 
11.01.2018, para (a) fazer constar o percentual correto de participação dos acionistas presentes que, conforme esclare-
cido no item 1 acima, corresponde a 99,71% das ações com direito a voto de emissão da Companhia, bem como para 
(b) retifi car o percentual das novas ações emitidas pela Companhia em decorrência do aumento de capital social apro-
vado na AGE de 11.01.2018, tendo em vista que, por um equívoco, constou que os acionistas presentes teriam subscri-
to a totalidade das 363 ações ordinárias emitidas naquele ocasião, quando, na verdade, os acionistas presentes subs-
creverem 99,71% das ações emitidas, em atenção à sua participação no capital social da Companhia, correspondentes, 
portanto, a 362 ações de emissão da Companhia. Dessa forma, o preço total de emissão das ações subscritas e integra-
lizadas pelos acionistas presentes à AGE de 11.01.2018 é, na verdade, de R$37.988.301,72. 3.1. Ratifi car que as 362 
ações de emissão da Companhia subscritas pelos acionistas presentes em decorrência do aumento de capital social 
aprovado nos termos da Ata da AGE de 11.01.2018 foram subscritas e integralizadas conforme boletim de subscrição, 
que fi carão arquivados na sede da Companhia. 3.2. Desta forma, conforme aprovado nos itens 3 e 3.1 acima, o item 
5.(a.2) da Ata da AGE de 11.01.2018 passa a vigorar de acordo com a seguinte nova redação: “(a.2) fazer constar que, 
os acionistas Flávio Pentagna Guimarães, BMG Participações S.A., Ricardo Annes Guimarães, João Annes Guimarães, 
Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Comercial Mineira S.A., CSMG Corretora de Seguros Ltda., Antonio 
Mourão Guimarães Neto, Márcio Alaor de Araújo, COEMP - Comércio e Empreendimentos S.A. e Algodões Empreendi-
mentos Turísticos Ltda., titulares de 99,71% da totalidade das ações ordinárias representativas do capital social da so-
ciedade, subscrevem, neste ato, 99,71% das novas ações ordinárias emitidas, correspondentes a 362 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão total de R$37.988.301,72, nos termos do Boletim de Subscri-
ção anexo à presente Ata como Anexo I. Os acionistas presentes deliberaram que o referido aumento seja totalmente 
subscrito e integralizado, mediante a utilização de créditos oriundos do pagamento de juros sobre capital próprio, com 
previsão de pagamento nesta data, observando-se todas as formalidades legais aplicáveis e que os boletins de subscri-
ção  carão arquivados na sede da Sociedade.”. 4. Ainda, retifi car o item 5.(a.3) da ata da AGE de 11.01.2018, a fi m de 
complementá-lo e fazer constar expressamente que o número de ações disponíveis para subscrição pelos acionistas au-
sentes na AGE de 11.01.2018 e que exercerem seu direito de preferência, no prazo de 30 dias a contar da data de pu-
blicação de aviso aos referidos acionistas neste sentido, é de 1 ação ordinária de emissão da Companhia. 4.1. Desta for-
ma, conforme aprovado no item 4 acima, o item 5.(a.3) da ata da AGE de 11.01.2018 passa a vigorar de acordo com a 
seguinte nova redação: “(a.3) fazer constar que, nos termos do artigo 171, § 4º da Lei nº 6.404/76,  ca assegurado aos 
demais acionistas, no prazo de 30 dias a contar da data de publicação de aviso aos acionistas neste sentido, o direito 
de preferência na subscrição de 1 ação ordinária nominativa remanescente, observada a proporção do número de ações 
ordinárias de emissão da sociedade de que são titulares, que deverá ser integralizada à vista em moeda corrente nacio-
nal ou com a utilização de créditos oriundos do pagamento de juros sobre capital próprio. Decorrido o referido prazo de 
30 (trinta) dias, as eventuais sobras que resultarem do não exercício do direito de preferência pelos demais acionistas 
da sociedade, serão subscritas pelos acionistas presentes na AGE na proporção de suas respectivas participações.”. 4.2. 
Assim, mediante as alterações aprovadas acima, o item 5 (a.4) da ata da AGE de 11.01.2018 passa a vigorar de acordo 
com a seguinte nova redação: (a.4) em razão do aumento ora aprovado, os acionistas aprovam alterar o “caput” do ar-
tigo 5º, do Estatuto Social que passará, após decorrido o prazo para o exercício do direito de preferência, nos termos do 
item “d” supra, a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º. O Capital Social é de R$2.542.570.607,69, repre-
sentado por 25.169 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal”; 5. Aprovar a ratifi cação de todas as demais de-
liberações constantes da ata da AGE de 11.01.2018 que não foram expressamente alteradas no presente ato. 6. Auto-
rizar a prática pelos administradores da Companhia de todo e qualquer ato necessário à formalização das alterações 
ora deliberadas. 7. A efi cácia das deliberações acima está condicionada à homologação do presente ato pelo Banco 
Central do Brasil. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata em 
forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, Lei 6.404/76, cuja original foi lavrada no Livro de Registro de Atas de 
Assembleias Gerais da Companhia, lida e assinada por todos os acionistas presentes, fi cando autorizada a sua publica-
ção. São Paulo, 23.03.2018. Flávio Pentagna Guimarães. Ricardo Annes Guimarães. Ângela Annes Guimarães. Regina 
Annes Guimarães. João Annes Guimarães. Márcio Alaor de Araújo. Antonio Mourão Guimarães Neto. BMG Participações 
S/A, por seus Diretores: Ricardo Annes Guimarães e Ângela Annes Guimarães; COEMP - Comércio e Empreendimentos 
S/A, por Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes Guimarães. Comercial Mineira S/A, por Ricardo Annes Guimarães e 
Ângela Annes Guimarães;  CSMG - Corretora de Seguros Ltda, por José Eduardo Gouveia Dominicale; Algodões Em-
preendimentos Turisticos Ltda, por Antonio Mourão Guimarães Neto. Confere com a original, lavrada em livro próprio. 
Marcio Alaor de Araujo - Presidente da Mesa, Marco Antonio Antunes - Secretário da Mesa. JUCESP nº 369.810/18-1 em 
03.08.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

BANCO

1. Data, Hora e Local das Assembleias: Aos onze dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezoito, às dez horas, na sede 
social estabelecida na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º Andar, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, em São Paulo, Estado 
de São Paulo. 2. Convocação e Presenças: Tendo sido os editais de convocação publicados no Diário Ofi cial do Estado de São 
Paulo, em suas edições de 03, 04 e 05 de janeiro de 2018 e no jornal “Empresas & Negócios” de São Paulo, jornal de grande 
circulação na localidade em que está situada a sede da sociedade, em suas edições de 03, 04 e 05 de janeiro de 2018, a 
Assembleia Geral Extraordinária foi instalada, em 1ª Convocação, com a presença de acionistas titulares de 99,50% (noventa e 
nove vírgula cinquenta por cento) das ações com direito a voto, representativas do capital social da companhia. 3. Mesa: Os 
trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcio Alaor de Araujo e secretariados pelo Sr. Marco Antonio Antunes. 4. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre: (a) aumento de capital social da sociedade, mediante subscrição privada de novas ações ordinárias, sem valor 
nominal, nos termos do artigo 166, inciso IV da Lei nº 6.404./76, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da 
sociedade; (b) alteração do Artigo 26, do Estatuto Social da sociedade para corrigir a numeração de seus parágrafos; (c) 
consolidação do Estatuto Social em decorrência das alterações acima mencionadas; (d) outros assuntos de interesse da 
sociedade. 5. Deliberações: Os acionistas presentes apreciaram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou reservas o que segue: (a) aprovar o aumento do capital social da sociedade, 
dos atuais R$2.504.477.365,91 (dois bilhões, quinhentos e quatro milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, trezentos e sessenta 
e cinco reais e noventa e um centavos) para R$ 2.542.570.501,37 (dois bilhões, quinhentos e quarenta e dois milhões, quinhentos 
e setenta mil, quinhentos e um reais e trinta e sete centavos), sendo esse aumento no valor de R$ 38.093.135,46 (trinta e oito 
milhões, noventa e três mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos), representado por 363 (trezentos e sessenta e 
três) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; (a.1) aprovar o preço de emissão fi xado para cada nova ação 
ordinária, no valor de R$ 104.940,06 (cento e quatro mil, novecentos e quarenta reais e seis centavos), estabelecido, nos termos 
do artigo 170, § 1º, II da Lei nº 6.404/76, com base no valor do patrimônio líquido da sociedade, conforme balanço especialmente 
levantado em 29 de novembro de 2017; (a.2) fazer constar que, os acionistas Flávio Pentagna Guimarães, BMG Participações S.A., 
Ricardo Annes Guimarães, João Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Comercial Mineira S.A., 
CSMG Corretora de Seguros Ltda, Antonio Mourão Guimarães Neto, Márcio Alaor de Araújo, Coemp - Comércio e 
Empreendimentos S/A. e Algodões Empreendimentos Turísticos Ltda, titulares de 99,50% da totalidade das ações ordinárias 
representativas do capital social da sociedade, subscrevem, neste ato, 99,99% das ações novas ordinárias emitidas, 
correspondentes a 363 (trezentos e sessenta e três) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão total 
de R$ 38.093.135,46 (trinta e oito milhões, noventa e três mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos). Os 
acionistas presentes deliberaram que o referido aumento seja totalmente subscrito e integralizado, mediante a utilização de 
créditos oriundos do pagamento de juros sobre capital próprio, com previsão de pagamento nesta data, observando-se todas as 
formalidades legais aplicáveis e que os boletins de subscrição fi carão arquivados na sede da Sociedade. (a.3) fazer constar que, 
nos termos do artigo 171, § 4º da Lei nº 6.404/76, fi ca assegurado aos demais acionistas, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da 
data de publicação de aviso aos acionistas neste sentido, o direito de preferência na subscrição de ações ordinárias nominativas 
remanescentes, observada a proporção do número de ações ordinárias de emissão da sociedade de que são titulares, que deverão 
ser integralizadas à vista em moeda corrente nacional ou com a utilização de créditos oriundos do pagamento de juros sobre 
capital próprio. Decorrido o referido prazo de 30 (trinta) dias, as eventuais sobras que resultarem do não exercício do direito de 
preferência pelos demais acionistas da sociedade, serão subscritas em condomínio pelos acionistas presentes na Assembleia 
Geral Extraordinária na proporção de suas participações; (a.4) em razão do aumento ora aprovado, os acionistas aprovam alterar 
o “caput” do artigo 5º, do Estatuto Social que passará, após decorrido o prazo para o exercício do direito de preferência, nos 
termos do item “d” supra, a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O Capital Social é de R$ 2.542.570.501,37 (dois 
bilhões, quinhentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta mil, quinhentos e um reais e trinta e sete centavos), 
representado por 25.169 (vinte e cinco mil, cento e sessenta e nove) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal”; (b) 
alteração do Artigo 26 para correção da numeração de seus parágrafos, passando a vigorar da forma que segue abaixo: “Artigo 
26: O Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança com as atribuições e encargos previstos na legislação, será formado por 
até 06 (seis) membros efetivos, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandato de 03 (três) anos, sendo um 
deles eleito o Presidente do Comitê, o qual necessariamente será membro do Conselho de Administração. Parágrafo Primeiro 
- O Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança reportar-se-á diretamente ao Conselho de Administração. Parágrafo 
Segundo - Pelo menos um dos integrantes do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança deverá ser membro Independente, 
caracterizando-se tal independência pelo mesmo conceito trazido no Parágrafo Segundo do Artigo 13 acima. Parágrafo 
Terceiro - Os integrantes do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança deverão possuir a quali  cação e a experiência 
necessárias para avaliar de forma independente a política de remuneração de administradores. Parágrafo Quarto - São 
atribuições do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança: a) elaborar a política de remuneração dos administradores, 
propondo ao Conselho de Administração as diversas formas de remuneração  xa e variável, além de benefícios e programas 
especiais de recrutamento e desligamento; supervisionando a sua implementação e operacionalização, bem como efetuando a 
revisão anual, recomendando ao Conselho de Administração a sua correção ou aprimoramento; b) exercer suas atribuições e 
responsabilidades junto às sociedades controladas por esta Sociedade que adotarem o regime de Comitê de Remuneração, 
Pessoas e Governança único; c) propor ao Conselho de Administração o montante da remuneração global dos administradores 
a ser submetido à assembleia geral, na forma prevista em lei; d) avaliar cenários futuros, internos e externos, e seus possíveis 
impactos sobre a política de remuneração de administradores; e) analisar a política de remuneração de administradores em 
relação às práticas de mercado, com vistas a identi  car discrepâncias signi  cativas em relação às empresas congêneres, 
propondo os ajustes necessários; e f) zelar para que a política de remuneração dos administradores esteja permanentemente 
compatível com a política de gestão de riscos, com as metas e situação  nanceira atual e esperada da instituição e com o que 
dispuser a lei e a regulamentação aplicável. Parágrafo Quinto - O Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança reunir-se-
á: a) no mínimo trimestralmente, para avaliar e propor a remuneração  xa e/ou variável dos administradores da Sociedade e de 
suas controladas que adotarem o regime de comitê único; b) nos 03 (três) primeiros meses do ano, para avaliar e propor o 
montante global anual de remuneração a ser  xado para os membros dos órgãos de administração, a ser submetido às 
Assembleias Gerais da Sociedade e das sociedades que adotarem o regime de Comitê de Remuneração único. Parágrafo 
Sexto - A remuneração dos membros do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança será de  nida pelo Conselho de 
Administração..” (c) diante das deliberações tomadas acima, os acionistas decidem ratifi car todas as demais disposições do 
Estatuto Social da Companhia não expressamente alteradas por este instrumento e consolidá-lo, passando o Estatuto Social da 
Companhia a vigorar com a nova redação constante do Anexo I à presente ata. d) não havendo mais nenhuma matéria a ser 
deliberada, os acionistas deliberaram pelo encerramento da presente Assembleia Geral Extraordinária. A efi cácia das 
deliberações acima está condicionada a homologação do presente ato pelo Banco Central do Brasil. 7. Encerramento: Nada 
mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata em forma de sumário, nos termos do 
artigo 130, Parágrafo 1º da Lei 6.404/76, cuja original foi lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da 
Sociedade, lida e assinada por todos os acionistas presentes, fi cando autorizada a sua publicação. São Paulo, 11 de janeiro de 
2018. (a.a.) Flávio Pentagna Guimarães. Ricardo Annes Guimarães. Ângela Annes Guimarães. Regina Annes Guimarães. João 
Annes Guimarães. Márcio Alaor de Araújo. Antonio Mourão Guimarães Neto. BMG Participações S/A, representada por seus 
Diretores Ricardo Annes Guimarães e Ângela Annes Guimarães. COEMP - Comércio e Empreendimentos S/A, 
representada por seus Diretores Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes Guimarães. Comercial Mineira S/A, neste ato 
representada por seus Diretores Ricardo Annes Guimarães e Ângela Annes Guimarães. CSMG - Corretora de Seguros Ltda, 
neste ato representada por seu Diretor, José Eduardo Gouveia Dominicale. Algodões Empreendimentos Turísticos Ltda, 
neste ato representada por seu administrador, sr. Antonio Mourão Guimarães Neto. Confere com a original, lavrada em livro 
próprio. Marcio Alaor de Araujo - Presidente da Mesa, Marco Antonio Antunes - Secretário da Mesa. JUCESP nº 369.809/18-0 
em 03.08.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
Estatuto Social do Banco BMG S.A. - Alterado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de janeiro de 2018. 
Capítulo I - Nome - Sede - Objeto e Duração - Artigo 1º: O Banco BMG S.A. rege-se por este Estatuto e pela legislação 
que lhe for aplicável. Artigo 2º: A Sociedade tem sede e foro na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 9º andar - Parte, CEP 
04538-133, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo a critério e por deliberação do Conselho de Administração, 
mediante a autorização das autoridades competentes, instalar ou suprimir, em qualquer parte do território nacional e no exterior, 
dependências, agências, fi liais, sucursais ou correspondentes. Artigo 3º: A Sociedade tem como objetivo social a prática de todas 
as operações ativas, passivas e acessórias permitidas nas normas legais e regulamentares para o funcionamento dos bancos 
comerciais, dos bancos de investimento, inclusive câmbio, das sociedades de crédito, fi nanciamento e investimento, das 
sociedades de arrendamento mercantil e das sociedades de crédito imobiliário através das respectivas carteiras. Artigo 4º: O 
prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações - Artigo 5º: O Capital Social é de R$ 
2.542.570.501,37 (dois bilhões, quinhentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta mil, quinhentos e um reais e trinta e 
sete centavos), representado por 25.169 (vinte e cinco mil, cento e sessenta e nove) ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal. Parágrafo Único - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Artigo 6º: A 
Sociedade poderá emitir ações preferenciais as quais não darão direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo 
Único - A preferência ou vantagem das ações preferenciais consistirá na prioridade do reembolso do Capital, sem prêmio. 
Artigo 7º: Ficam assegurados aos acionistas: a) Desdobramento de títulos múltiplos por preço não superior ao do custo; b) 
Prazo máximo de 60 (sessenta) dias para o pagamento de dividendos aprovados e distribuição de ações provenientes de 
aumento do Capital; e c) Inexistência de qualquer espécie de restrição estatutária ou contratual que impeça ou difi culte a livre 
negociação das ações, a qualquer tempo. Capítulo III - Assembleia Geral - Artigo 8º: O aumento do Capital Social 
dependerá de deliberação da Assembleia Geral. Artigo 9º: Na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão 
preferência para a subscrição do aumento do capital no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação de anúncio alusivo no 
Órgão Ofi cial do Estado e em outro jornal de grande circulação. Artigo 10: A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho 
de Administração, instalada em conformidade com a lei e presidida por um dos acionistas presentes, ao qual caberá designar o 
secretário da mesa. Parágrafo Único - A Assembleia Geral poderá ser convocada também pelos órgãos ou pessoas previstas 
no Parágrafo Único do Artigo 123 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976. Artigo 11: A Assembleia Geral terá as atribuições previstas 
na legislação aplicável. Capítulo IV - Administração - Artigo 12: A Administração da Sociedade compete ao Conselho de 
Administração e à Diretoria. Parágrafo Único - A remuneração global ou individual e anual dos administradores será 
estabelecida pela Assembleia Geral. Do Conselho de Administração: Artigo 13: O Conselho de Administração será 
composto de 04 quatro a 08 (oito) membros eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unifi cado de 03 (três) anos, sendo 01 
(um) o Presidente, permitida a reeleição. Parágrafo Primeiro - Até 03 (três) membros do Conselho de Administração poderão 
ser Conselheiros Independentes, expressamente declarados como tais na Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo Segundo 
- Para fi ns deste Estatuto Social, Conselheiro Independente caracteriza-se por: (i) não ter qualquer vínculo com a Sociedade; (ii) 
não ser acionista da Sociedade; não ser cônjuge ou parente até segundo grau de acionistas da Sociedade, ou não ser ou não ter 
sido, nos últimos três anos, vinculado à Sociedade ou entidade relacionada ao acionista; (iii) não ter sido, nos últimos três anos, 
empregado ou membro da administração da Sociedade, do Acionista ou de sociedade controlada, controladora ou sob controle 
comum da Sociedade; (iv) não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços ou produtos da Sociedade; (v) não ser 
funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à 
Sociedade; (vi) não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da Sociedade; (vii) não receber outra 
remuneração da Sociedade além da de Conselheiro. Parágrafo Terceiro - Findo o mandato, os membros do Conselho de 
Administração permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos eleitos. Artigo 14: O conselho de 
administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, conforme calendário fi xado e, extraordinariamente, mediante 
convocação de seu Presidente ou de metade de seus membros, por meio de carta registrada, fax ou correio eletrônico com 
confi rmação de recebimento, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, contendo informação detalhada sobre a ordem 
do dia, a data, hora e local da reunião, bem como todos os documentos necessários à tomada de decisões na respectiva reunião. 
Parágrafo Primeiro - As reuniões do Conselho de Administração somente serão instaladas com a presença de, no mínimo, 3 
(três) Conselheiros, devendo, necessariamente, ao menos 1 (um) deles não ser Conselheiro Independente, conforme a defi nição 
do Artigo 13, Parágrafo Segundo, deste Estatuto Social. Parágrafo Segundo - Será admitida a realização de reunião do 
Conselho de Administração por meio de teleconferência ou videoconferência, bem como a gravação destas, sendo certo que a 
participação remota de qualquer Conselheiro em tais reuniões, incluindo a do Presidente, será considerada presença pessoal. 
Parágrafo Terceiro - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por unanimidade dos membros presentes, 
quando instaladas com a presença de apenas 3 (três) membros, nos termos do Parágrafo Primeiro acima ou (ii) por maioria 
simples dos presentes, quando instalada com a presença de todos os membros do Conselho de Administração, salvo quando a 
lei exigir quórum especial e nas hipóteses especiais previstas em acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia, tendo 
o Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade em caso de empate. Artigo 15: Ocorrendo eventuais 
impedimentos de atuação do Presidente do Conselho de Administração ou ausência temporária que o impeça temporariamente 
de participar das reuniões, o Presidente do Conselho de Administração poderá designar qualquer membro do Conselho de 
Administração como seu substituto, desde que não seja Conselheiro Independente. Neste caso, o substituto exercerá a 
competência plena designada ao Presidente do Conselho de Administração, inclusive o voto de qualidade mencionado no 
Parágrafo Terceiro do Artigo 14 acima. Em não havendo referida designação, os demais Conselheiros nomearão entre si o 
substituto do Presidente para atuação em reunião específi ca, na abertura da respectiva reunião, com estrita observância às 
disposições deste Artigo. Parágrafo Único - No caso de vacância de cargo de membro de Conselho de Administração por morte, 
renúncia, ou qualquer forma de impedimento permanente, o substituto será eleito pela Assembleia Geral para atuar pelo tempo 
de mandato restante do substituído. Artigo 16: O Conselho de Administração tem a competência que a lei lhe confere mais as 
seguintes atribuições: a) fi xar a orientação geral dos negócios da Sociedade e aprovar o respectivo orçamento geral; b) eleger e 
destituir os membros da Diretoria, do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança da Sociedade e do Comitê de Auditoria, 
subordinados ao Conselho de Administração, fi xar-lhes as atribuições e respectivas áreas de atuação, podendo ainda atribuir, em 
caráter permanente ou transitório, funções especiais, a qualquer Conselheiro ou membro da Diretoria, com a intitulação que 
entender conveniente, respeitadas as conferidas por este Estatuto; c) fi scalizar a gestão dos membros da Diretoria, examinar a 
qualquer tempo os livros e papéis da Sociedade, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e 
quaisquer outros atos que julgar necessário; d) convocar a Assembleia Geral; e) submeter à Assembleia Geral o relatório da 
administração, as demonstrações fi nanceiras da Sociedade, os pareceres dos auditores independentes, relatório resumido do 
Comitê de Auditoria, bem como propostas para destinação dos lucros e de alteração do Estatuto Social; f)  autorizar a participação 
da Sociedade e a alienação da participação da Sociedade, em outras sociedades não integrantes do conglomerado BMG, em 
valores superiores a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); g) autorizar a alienação de bens do ativo permanente e constituir 
ônus reais sobre ativos imobilizados em valores superiores a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais); h) autorizar a contratação 
de operações da Sociedade que envolvam alienação de bens móveis de sua titularidade, cujos valores envolvidos sejam 
superiores a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), exceção feita às operações de cessão de créditos pela Sociedade, com ou 
sem coobrigação, realizadas no curso normal de seus negócios; i) autorizar previamente a realização de operações de crédito pela 
Sociedade, as quais serão avaliadas e aprovadas pelo Comitê de Crédito, nos termos de seu Regimento Interno, aprovado em 
conformidade com o item (p) abaixo; j) autorizar previamente a contratação de operações de captação de recursos pela 
Sociedade, no mercado local ou internacional, em valores superiores a R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais); k) 
autorizar a formalização de contratos com terceiros, não relacionados ao curso normal dos negócios, tendo a Sociedade como 
Contratante, tais como contratos de prestação de serviços e afi ns, em valor superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais; l) 
fi xar a linha de ação a ser adotada pela Sociedade nas assembleias gerais das sociedades das quais seja acionista ou sócia e 
indicar o representante legal da Sociedade que comparecerá às mencionadas assembleias ou representará a Sociedade em 
alterações contratuais; m) distribuir, nos limites fi xados pela Assembleia Geral, a remuneração e eventuais gratifi cações dos 

administradores; n) aprovar a indicação, se for o caso, dos nomes dos representantes da Sociedade a serem submetidos às 
assembleias gerais das sociedades das quais ela seja acionista ou sócia, para exercer cargos na administração ou na fi scalização; 
o) aprovar e alterar o organograma funcional da Sociedade; p) aprovar todos os regimentos internos e políticas da Sociedade, 
em especial (i) o Regimento Interno do Comitê de Crédito que defi nirá todas as condições e alçadas para aprovação de operações 
de crédito em geral nas quais a Sociedade seja credora; e (ii) o Regimento Interno do Comitê Ativos e Passivos da Sociedade 
(ALCO), que conterá as condições operacionais, alçadas de decisão, diretrizes e politicas a serem adotadas pela Sociedade; (iii) o 
Regimento Interno do Comitê de Auditoria, previsto no artigo 25 abaixo, e (iv) o Regimento Interno do Comitê de Remuneração, 
Pessoas e Governança, previsto no artigo 26 abaixo. q) escolher e destituir os auditores independentes; r) deliberar sobre a 
abertura de fi liais, sucursais, agências ou dependências em qualquer parte do país ou no exterior; s) defi nir as normas gerais 
relativas à participação dos membros da Diretoria e empregados nos lucros da Sociedade; t) deliberar sobre qualquer matéria 
não regulada neste Estatuto, resolvendo os casos omissos; u) designar e destituir o Ouvidor da Sociedade; v) avaliar formalmente, 
ao término de cada ano, o desempenho dos comitês constituídos; Artigo 17: Compete ao Presidente do Conselho de 
Administração: a) convocar a Assembleia Geral; e b) convocar, instalar e presidir as reuniões do Conselho de Administração, 
mandando lavrar as respectivas atas no livro competente. Da Diretoria - Artigo 18: A Diretoria da Sociedade, eleita pelo 
Conselho de Administração, é composta de no mínimo 04 (quatro) e no máximo 16 (dezesseis) membros, compreendendo os 
cargos de 1 (um) Diretor Executivo Geral, Diretores Executivos e Diretores sem designação especifi ca, na conformidade do que 
for estabelecido pelo Conselho de Administração ao prover esses cargos. Parágrafo Primeiro - O Conselho de Administração 
fi xará as quantidades de cargos a serem preenchidos e designará, nomeadamente entre os eleitos, o que ocupará a função de 
Diretor Executivo Geral, bem como os que ocuparão os cargos de Diretores Executivos e Diretores sem designação específi ca. 
Parágrafo Segundo - O Diretor Executivo Geral deterá o voto de qualidade, no caso de empate nas votações do colegiado. 
Parágrafo Terceiro - Sempre que necessário, os Diretores Executivos e Diretores sem designação especifi ca serão substituídos 
por designação do Conselho de Administração, devendo o substituto atuar pelo tempo de mandato restante do substituído. 
Artigo 19: Compete ao Diretor Executivo Geral, aos Diretores Executivos e Diretores sem designação especifi ca, além das 
atribuições legais: a) Participar das reuniões da Diretoria; e b) Fazer com que sejam cumpridas as diretrizes e medidas 
recomendadas pelo Conselho de Administração, dispondo em colegiado, sobre atribuições particularizadas de cada membro da 
Diretoria. Artigo 20: Além das atribuições normais que lhe são conferidas pela lei e por este Estatuto, compete especifi camente 
a cada membro da Diretoria: a) Compete privativamente ao Diretor Executivo Geral: (i) Convocar as Reuniões de Diretoria e 
presidi-las; (ii) Orientar a administração e a gestão dos negócios sociais, supervisionando os trabalhos da Diretoria, de forma a 
assegurar a plena implementação e execução das políticas e diretrizes fi xadas pelo Conselho de Administração; (iii) Elaborar o 
Plano Operacional Anual a ser submetido ao Conselho de Administração, estabelecendo metas; (iv) Acompanhar o cumprimento 
do Plano Operacional; (v) Coordenar a atuação dos Diretores Executivos e dos Diretores sem designação especifi ca, bem como o 
acompanhamento dos respectivos desempenhos; (vi) tomar as decisões de sua alçada; e (vii) tomar decisões de caráter de 
urgência, de competência da Diretoria “ad referendum” desta. b) Compete aos Diretores Executivos e Diretores sem designação 
especifi ca: (i) colaborar com o Diretor Executivo Geral no desempenho de suas funções; (ii) administrar e supervisionar as áreas 
que lhes forem cometidas na forma da alínea (b) do artigo 16; (iii) supervisionar e coordenar a atuação dos colaboradores que 
estiverem sob sua supervisão direta e indireta e acompanhamento dos respectivos desempenhos; e (iv) tomar as decisões de sua 
alçada. Artigo 21: O prazo de gestão dos membros da Diretoria é de 03 (três) anos, podendo ser reeleitos. Parágrafo Único - 
Findo o mandato, os membros da Diretoria permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos eleitos. Artigo 
22: Os membros da Diretoria fi cam investidos dos mais amplos poderes de administração da Sociedade, inclusive para praticar 
todos e quaisquer atos relativos aos fi ns e objetivos da Sociedade, observado sempre o disposto no artigo 16 deste Estatuto 
Social, devendo, todos os atos, contratos ou documentos que criem ou exonerem de responsabilidade a Sociedade, serem 
assinados por 2 (dois) diretores, sendo um deles necessariamente o Diretor Executivo Geral ou Diretor Executivo. Parágrafo 
Único - Na hipótese de ausência temporária do Diretor Executivo Geral, este deverá nomear, entre os diretores executivos, um 
substituto, para assinar em conjunto com outro diretor, ambos com poderes específi cos e prazo determinado. Artigo 23: A 
Sociedade também poderá ser representada por (i) um Diretor Executivo em conjunto com um Procurador ou (ii) por 2 (dois) 
Procuradores, respeitados os termos deste Estatuto Social e dos instrumentos de mandato outorgados. Parágrafo Primeiro: 
Na constituição de procuradores, a Sociedade será representada por 2 (dois) Diretores, da seguinte forma: (i) Diretor Executivo 
Geral em conjunto com 01 (um) Diretor Executivo ou com 01 (um) Diretor sem designação especifi ca ou ainda, (ii) 02 (dois) 
Diretores Executivos em conjunto. Parágrafo Segundo - Nas constituições de procurações outorgando poderes da cláusula 
“ad judicia”, a advogados, para o foro em geral, visando a postulação de medidas ou defesa da Sociedade, esta poderá ser 
representada por 02 (dois) Diretores Executivos ou por um Diretor Executivo em conjunto com um Diretor, sem designação 
específi ca. Artigo 24: As procurações outorgadas pela Sociedade especifi carão os poderes concedidos e o prazo de duração do 
mandato, exceto nas procurações “ad judicia”, que poderão ser por prazo indeterminado. Capítulo V - Do Comitê de 
Auditoria: Artigo 25: A avaliação sobre a efi ciência e confi abilidade do Sistema de Controles Internos e de Administração de 
Riscos implementado pela Diretoria, a apreciação da conformidade das operações e negócios da sociedade com os dispositivos 
legais, os regulamentos e a política da Sociedade, a supervisão das atividades da auditoria interna e o monitoramento da 
auditoria independente serão exercidas pelo Comitê de Auditoria, a quem caberá, também, recomendar ao Conselho de 
Administração a escolha e a destituição dos auditores independentes. Parágrafo Primeiro - O Comitê de Auditoria será 
constituído por, no mínimo, 03 (três) membros, com mandato fi xo de 03 (três) anos, eleitos pelo Conselho de Administração, na 
forma disposta no artigo 13, inciso II, letra “b”, da Resolução nº 3198/2004, alterada pela Resolução 4.329/2014. O Conselho de 
Administração nomeará, também, o Presidente do Comitê e o membro Especialista. O mandato dos membros do Comitê de 
Auditoria estender-se-á até a posse dos seus substitutos, nos termos previstos na regulamentação em vigor. Parágrafo 
Segundo - Dentre os membros do Comitê, pelo menos um deles deverá ser o membro Especialista, o qual deverá possuir 
comprovadamente conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria. Parágrafo Terceiro - O Conselho de Administração 
poderá, a seu critério, alterar a composição do Comitê de Auditoria, substituindo ou destituindo os seus membros. Parágrafo 
Quarto - Constitui também atribuição do Comitê de Auditoria estabelecer as regras operacionais para seu próprio 
funcionamento, as quais devem ser aprovadas pelo Conselho de Administração, formalizadas por escrito e colocadas à disposição 
da sociedade. Parágrafo Quinto - O Comitê de Auditoria reunir-se-á, no mínimo, trimestralmente com a Diretoria da instituição, 
com a Auditoria Independente e com a Auditoria Interna, para verifi car o cumprimento de suas recomendações ou indagações, 
inclusive no que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos, formalizando, em atas, os conteúdos de tais encontros. 
Reunir-se-á, ainda, por convocação do seu Presidente, e deverá zelar: a) pela qualidade e integridade dos processos de 
fechamento contábil, demonstrações fi nanceiras e informações adicionais; b) pela conformidade com os requisitos legais e 
regulamentares vigentes; e c) pela independência e qualidade dos trabalhos efetuados pelas Auditorias Independente e Interna. 
Parágrafo Sexto - O Conselho de Administração defi nirá a verba destinada à remuneração dos membros do Comitê de 
Auditoria, observados os parâmetros de mercado, bem como o orçamento destinado a cobrir as despesas para o seu 
funcionamento, incluindo contratação de especialistas para auxílio no cumprimento de suas atribuições. Parágrafo Sétimo - 
Os membros do Comitê de Auditoria não receberão nenhum outro tipo de remuneração da sociedade ou de suas ligadas que não 
seja aquela relativa à sua função de integrante do Comitê de Auditoria. Parágrafo Oitavo - Sendo o membro do Comitê de 
Auditoria também integrante do Conselho de Administração da instituição ou de qualquer das Empresas integrantes do 
conglomerado BMG ou de suas ligadas, fi ca facultada a opção pela remuneração relativa a um dos dois cargos. Parágrafo 
Nono - O Comitê de Auditoria deverá elaborar, ao fi nal de cada exercício social, relatório sobre o acompanhamento das 
atividades relacionadas com as Auditorias Independente e Interna e com o Sistema de Controles Internos e de Administração de 
Riscos, encaminhando cópia ao Conselho de Administração e mantendo-o à disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo 
mínimo de cinco anos. Nos mesmos termos, será elaborado relatório semestral, ao fi nal do primeiro semestre de cada exercício 
social. Parágrafo Décimo - O resumo do relatório do Comitê de Auditoria, evidenciando as principais informações, será 
publicado em conjunto com as demonstrações contábeis. Do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança - Artigo 
26: O Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança com as atribuições e encargos previstos na legislação, será formado por 
até 06 (seis) membros efetivos, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandato de 03 (três) anos, sendo um 
deles eleito o Presidente do Comitê, o qual necessariamente será membro do Conselho de Administração. Parágrafo Primeiro 
- O Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança reportar-se-á diretamente ao Conselho de Administração. Parágrafo 
Segundo - Pelo menos um dos integrantes do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança deverá ser membro Independente, 
caracterizando-se tal independência pelo mesmo conceito trazido no Parágrafo Segundo do Artigo 13 acima. Parágrafo 
Terceiro - Os integrantes do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança deverão possuir a qualifi cação e a experiência 
necessárias para avaliar de forma independente a política de remuneração de administradores. Parágrafo Quarto - São 
atribuições do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança: a) elaborar a política de remuneração dos administradores, 
propondo ao Conselho de Administração as diversas formas de remuneração fi xa e variável, além de benefícios e programas 
especiais de recrutamento e desligamento; supervisionando a sua implementação e operacionalização, bem como efetuando a 
revisão anual, recomendando ao Conselho de Administração a sua correção ou aprimoramento; b) exercer suas atribuições e 
responsabilidades junto às sociedades controladas por esta Sociedade que adotarem o regime de Comitê de Remuneração, 
Pessoas e Governança único; c) propor ao Conselho de Administração o montante da remuneração global dos administradores 
a ser submetido à assembleia geral, na forma prevista em lei; d) avaliar cenários futuros, internos e externos, e seus possíveis 
impactos sobre a política de remuneração de administradores; e) analisar a política de remuneração de administradores em 
relação às práticas de mercado, com vistas a identifi car discrepâncias signifi cativas em relação às empresas congêneres, 
propondo os ajustes necessários; e f) zelar para que a política de remuneração dos administradores esteja permanentemente 
compatível com a política de gestão de riscos, com as metas e situação fi nanceira atual e esperada da instituição e com o que 
dispuser a lei e a regulamentação aplicável. Parágrafo Quinto - O Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança reunir-se-
á: a) no mínimo trimestralmente, para avaliar e propor a remuneração fi xa e/ou variável dos administradores da Sociedade e de 
suas controladas que adotarem o regime de comitê único; b) nos 03 (três) primeiros meses do ano, para avaliar e propor o 
montante global anual de remuneração a ser fi xado para os membros dos órgãos de administração, a ser submetido às 
Assembleias Gerais da Sociedade e das sociedades que adotarem o regime de Comitê de Remuneração único. Parágrafo Sexto 
- A remuneração dos membros do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança será defi nida pelo Conselho de Administração. 
Da Ouvidoria - Artigo 27: A Sociedade terá uma Ouvidoria, composta de 01 (um) Ouvidor, designado pelo Conselho de 
Administração, dentre pessoas que preencham as condições e requisitos mínimos para garantir seu bom funcionamento, devendo 
ter aptidão em temas relacionados à ética, aos direitos e defesa do consumidor e à mediação de confl itos, cujo prazo de mandato 
será de 03 (três) anos, que atuará em nome das Instituições integrantes do Conglomerado Financeiro BMG, assim entendidas 
como todas as entidades, sociedades e instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil cujo controle, na forma 
defi nida pelo Artigo 116 da Lei nº 6404/76, seja da Sociedade ou de seus controladores. Parágrafo Primeiro - Caberá ao 
Conselho de Administração a destituição do Ouvidor nos termos da alínea “u” do Artigo 16 acima, que poderá destitui-lo na 
hipótese de o mesmo descumprir as atribuições previstas no presente artigo ou a qualquer tempo. Parágrafo Segundo - A 
Ouvidoria terá como atribuições: a) prestar atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e 
serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário das Instituições previstas no “caput” deste 
Artigo; b) atuar como canal de comunicação entre as Instituições previstas no “caput” deste Artigo e os clientes e usuários de 
produtos e serviços, inclusive na mediação de confl itos; e c) informar o Conselho de Administração das Instituições previstas no 
“caput” deste Artigo a respeito das atividades da Ouvidoria. Parágrafo Terceiro - As atribuições da Ouvidoria abrangem as 
seguintes atividades: a) zelar pela estrita observância das normas legais e regulamentares relativas aos direitos do consumidor; 
b) atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e 
serviços; c) prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas, informando o prazo previsto para 
resposta, o qual não poderá ultrapassar 10 (dez) dias úteis podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justifi cada, 
uma única vez, por igual período, limitado o número de prorrogações a 10% (dez por cento) do total de demandas no mês, 
devendo o demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação; d) encaminhar resposta conclusiva para demanda no 
prazo previsto; e) manter o Conselho de Administração das Instituições previstas no “caput” deste Artigo informado sobre os 
problemas e defi ciências detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos 
administradores das Instituições previstas no “caput” deste Artigo para solucioná-los; f) elaborar e encaminhar ao Conselho de 
Administração, ao Comitê de Auditoria e à Auditoria Interna, ao fi nal de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca 
das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria no cumprimento de suas atribuições. Parágrafo Quarto - A Sociedade 
compromete-se: a) a criar condições adequadas ao funcionamento da Ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada 
pela transparência, independência, imparcialidade e isenção; b) a assegurar o acesso da Ouvidoria às informações necessárias 
para a elaboração de respostas adequadas às demandas recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar 
informações e documentos para o exercício de suas atividades no cumprimento de suas atribuições. Parágrafo Quinto - A 
função de Ouvidor será desempenhada por pessoa dos quadros da Sociedade, com formação compatível e capacidade técnica 
para o melhor e mais adequado atendimento aos clientes e usuários. Conselho Fiscal: Artigo 28: A Sociedade terá um 
Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto de 03 (três) membros Efetivos e Suplentes em igual número. A 
eleição, instalação e funcionamento do Conselho Fiscal atenderão aos preceitos dos artigos 161 a 165 da Lei nº 6.404/76. Artigo 
29: Na oportunidade de instalação do Conselho Fiscal a Assembleia Geral disporá sobre a eleição dos membros do Conselho 
Fiscal e sobre a fi xação de sua remuneração. Capítulo VI - Exercício Social e Demonstrações Financeiras - Artigo 30: 
O exercício social terá a duração de 01 (um) ano e terminará em 31 de dezembro. Parágrafo Único - Em 30 de junho e 31 de 
dezembro serão levantados Balanços Gerais, observadas as regras contábeis aplicáveis. Artigo 31: Ao fi m de cada exercício 
social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da Sociedade, as demonstrações fi nanceiras previstas pela 
Lei. Capítulo VII - Lucro, Reservas e Dividendos - Artigo 32: O lucro será apurado conforme as prescrições legais. Artigo 
33: O lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação: a) 5% (cinco por cento) serão aplicados na constituição da reserva 
legal até o limite de 20% (vinte por cento) do capital social; b) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, do lucro líquido ajustado 
na forma do artigo 202 da Lei Federal nº 6.404/76, serão destinados ao pagamento dos dividendos obrigatórios; c) A Assembleia 
Geral poderá, por proposta do Conselho de Administração, destinar parcela dos lucros para constituição de reservas ou retenções 
previstas na lei ou neste Estatuto. Parágrafo Primeiro - Conforme deliberação da Assembleia Geral, o valor dos juros, quando 
pagos ou creditados, a título de juros sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9.249, de 26.12.95 e legislação e regulamentação 
pertinentes, poderá ser imputado ao dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela 
Sociedade para todos os efeitos legais. Parágrafo Segundo - É facultado ao Conselho de Administração, conforme as normas 
gerais que defi nir, atribuir participação aos membros da Diretoria e empregados nos lucros da Sociedade de até 10% (dez por 
cento) do resultado do exercício, após deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda. Parágrafo 
Terceiro - A participação aos empregados de que trata o parágrafo anterior constituirá antecipação do direito previsto pelo 
artigo 7º, XI da Constituição da República, com cuja regulamentação a ele se ajustará. Artigo 34: O Conselho de Administração 
poderá declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço 
anual ou semestral. Parágrafo Primeiro - A Sociedade poderá levantar balanço e distribuir dividendos em períodos mensais, 
bimestrais, trimestrais, respeitado o limite legal. Parágrafo Segundo - O Conselho de Administração poderá autorizar a 
distribuição de lucros aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9.249/95, em substituição total 
ou parcial dos dividendos intermediários cuja declaração é facultada neste artigo ou, ainda, em adição aos mesmos. Parágrafo 
Terceiro - Os dividendos não reclamados dentro do prazo de três anos, a contar da data do aviso de seu pagamento, 
prescreverão em favor da sociedade. Capítulo VIII - Disposições Gerais - Artigo 35: A Sociedade dissolver-se-á nos casos 
previstos em Lei, observadas as normas legais pertinentes. São Paulo, 11 de janeiro de 2018. Banco BMG S.A.
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Quando utilizado 

por um profi ssional 

não capacitado eleva 

signifi cativamente o 

risco de intercorrências

Nas últimas semanas, os 
veículos de imprensa 
repercutiram diversos 

casos de complicações médicas 
relacionadas à realização de 
procedimento estético conheci-
do como bioplastia (técnica de 
aplicação da PMMA - sigla para 
Polimetilmetacrilato), um tipo de 
plástico derivado do acrílico que 
é utilizado para preenchimento 
de volumes do tecido corporal ou 
facial, alterando a forma destas 
regiões.

Em princípio, a aplicação de 
PMMA tinha como foco apenas 
casos de hipotrofi a facial em 
pacientes com HIV, porém, mais 
tarde, passou a servir também 
como preenchedor estético. A 
utilização desta substância está 
autorizada pela Anvisa, mas 
o seu uso é indicado somente 
para pequenas otimizações e 
intervenções da face. Quando 
utilizado por um profi ssional não 
capacitado, que desconhece ou 
ignora essas recomendações, 
eleva signifi cativamente o risco 
de intercorrências.

Com a prerrogativa de orientar 
adequadamente a população e 
manter a saúde dos pacientes 
atendidos, a Associação Brasileira 
de Otorrinolaringologia e Cirurgia 
Cérvico-Facial (ABORL-CCF) 
divulgou um comunicado em que 
ressalta a importância da capaci-
tação para que o profi ssional este-
ja apto a realizar procedimentos 
deste porte. 

As cirurgias estéticas faciais fa-
zem parte do curriculum mínimo 
da Residência Médica e Especia-
lização em Otorrinolaringologia 
e o Título de Especialista em 
Otorrinolaringologia conferido 
pela ABORL-CCF em convênio 
com a Associação Médica Brasi-
leira (AMB), Conselho Federal 
de Medicina (CFM) e Comissão 
Mista de Especialidade Médica, 
habilita aos seus portadores 
atuarem na região anatômica da 
face humana, de forma estética 
e/ou reparadora da face. 

A Resolução do próprio Con-
selho Federal de Medicina reco-
nhece como área de atuação da 
Otorrinolaringologia a Foniatria 
e Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial, 
abrangendo o diagnóstico e trata-
mento de afecções do esqueleto 
crânio-facial que incluem ano-
malias congênitas e adquiridas 
(traumas e tumores), além das 
reconstruções e das intervenções 
com fi nalidade estética e funcio-
nal, relata o comunicado.

Por conta disso, colocamo-
-nos formalmente contrários a 
que a medicina seja exercida 
por profi ssionais que não este-
jam aptos tecnicamente e não 
cumpram com a ética e o zelo, 
cuidados inerentes dos quais são 
essenciais para tratamento dos 
pacientes, preservando a saúde 
da população. 

Assim, é importante também 
que o paciente esteja atento e 
contribua, pesquisando sobre a 
devida capacitação técnica do 
profi ssional com o qual ele pre-
tende realizar o procedimento, 
prevenindo-se e minimizando os 
riscos de qualquer intercorrência.

(*) - É Delegado da Academia 
Brasileira de Cirurgia Plástica da Face.

Alerta quanto à realização 
de procedimentos estéticos

Eduardo Baptistella (*)
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Especial

A pouco mais de um mês das eleições, uma missão precursora 
de observadores estrangeiros designada pela Organização 

dos Estados Americanos (OEA) desembarcará em Brasília. Nos 
próximos dias, a responsável pela missão, a ex-presidente da 
Costa Rica Laura Chinchila, e equipe terão uma série de reuni-
ões para defi nir os trabalhos no período de 7 a 28 de outubro, 
quando ocorrem o primeiro e o segundo turnos.

Para especialistas em direito eleitoral, a presença dos obser-
vadores é interpretada como uma forma de aperfeiçoamento 
do sistema e também de futura cooperação para adoção de 
medidas que considerem essenciais no processo. A participação 
da missão faz parte das práticas das nações democráticas em 
que há eleições livres, justas e competitivas.

A missão chefi ada por Laura Chinchila vai conversar com o 
presidente Michel Temer, a presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), Rosa Weber, e o ministro das Relações Exte-
riores, Aloysio Nunes Ferreira.

Em um primeiro momento, os observadores vêm apenas 

Dos 27,4 mil registros de 
candidaturas, 8,4 mil são de mulheres
As candidaturas femininas nas 
eleições de outubro chegam a 
30,7%, o equivalente a 8.435, do 
total de 27.485 pedidos de registros 
encaminhados ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). O Centro-Oeste 
é a região com maior percentual 
31,14%, depois o Sudeste (31,02%), 
Sul (30,84%), Nordeste (30,30%) e 
Norte (29,75%)

Karine Melo/Agência Brasil

Pela legislação, 30% é o percentual mínimo de candidatu-
ras do sexo feminino por partido. Em 2014, as mulheres 
representavam 8,1 mil, ou 31,1% das candidaturas. 

Apesar da baixa evolução, analistas políticos consideram 
positivo o percentual registrado e observam mudanças na 
forma como as eleitoras devem escolher seus candidatos.

De acordo com os dados da Justiça Eleitoral, a maioria das 
candidatas se declara branca (51,7%) e parda (33,4%). A 
maior parte tem entre 45 e 49 anos e nível superior completo. 
A quantidade de casadas e solteiras é praticamente igual: 
40%. Pelos dados, 61,7% das candidaturas são para vagas de 
deputadas estaduais, enquanto 30% para federais. Há apenas 
duas candidatas à Presidência da República – Marina Silva 
(Rede) e Vera Lúcia (PSTU) - e 29 para governos dos estados.

Pouca mudança 
O cientista político Valdir Pucci disse  que não houve mu-

dança significativa no número de candidaturas em comparação 
com as últimas eleições gerais de 2014. Porém, Pucci acredita 
que desta vez a aposta dos partidos políticos é que o eleito-
rado feminino vai preferir votar em mulheres. Nas disputas a 
vagas para deputados federais, estaduais e distritais, houve 
a preocupação do cumprimento da cota mínima dos 30% de 
candidaturas femininas exigidas por lei.

“Já na eleição majoritária [de governadores, senadores e 
presidente da República] em que cada voto é importante e 
maioria do eleitorado é feminino, os partidos já perceberam 
que o eleitorado feminino tem uma força muito grande e 
que a mulher começa a se identificar com o seu gênero na 
hora de votar, por isso no caso dos presidenciáveis, grandes 
partidos têm mulheres na vaga de vice na chapa”, ressaltou.

para organizar os trabalhos. 
Em outubro, chegarão 60 
observadores estrangeiros. 
O grupo vai se dividir para 
acompanhar as votações em 
todas as regiões do país. A 
prática é escolher distintas 
áreas para observar critérios 
defi nidos inicialmente.

No fi m do ano passado, o 
TSE e o governo brasileiro 
convidaram a OEA para en-
viar observadores eleitorais 
para acompanhar as eleições 
no Brasil. Em dezembro de 
2017, foi assinado um acordo 
defi nindo a realização de uma 
“observação independente e imparcial das eleições”.

Dos 34 integrantes da OEA, o Brasil será o 28º país a receber 

uma missão de observação eleitoral. Os observadores fi carão 
atentos à infraestrutura organizada para as eleições, às tecno-
logias aplicadas e principalmente à denominada “integridade” 
eleitoral (ABr).

OEA enviará observadores que devem 
acompanhar eleições de outubro Divulgação

D
iv
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o

Para o cientista político, as mulheres também podem sim-
bolizar o sentimento de renovação na política. “A mulher não 
é identificada pelo eleitor como política tradicional, corrupta, 
ela é muito mais vista como sinal de renovação”, avaliou.

Causas
Para o cientista político da Universidade de Brasília, Lúcio 

Rennó, as mulheres conquistam mais visibilidade pois estão 
organizadas e atuantes na defesa de várias causas, como o 
combate a relacionamentos abusivos e o feminicídio. Rennó 
elogiou a obrigatoriedade do respeito à cota dos 30% do 
Fundo Eleitoral às campanhas de mulheres. Segundo ele, é 
um diferencial e uma conquista, pois mostra como a Justiça 
Eleitoral está atenta às mudanças nos anseios da sociedade.

Uma das maiores críticas à resolução que beneficia as mu-
lheres, no entanto, é que a norma não definiu regras para a 
distribuição desta cota entre as candidatas. Este ano, o fundo 
distribuirá às siglas R$ 1,7 bilhão, permitindo que o partido 
concentre recursos em poucas candidaturas, deixando a 
maioria sem financiamento.

Pela resolução, caberá aos 
partidos estabelecer os crité-
rios de distribuição do mon-
tante entre seus candidatos, 
levando em consideração a 
cota reservada às mulheres. 
O partido que não destinar 
o percentual definido para 
a campanha de uma mulher 
pode não ter as contas anuais 
aprovadas. A rejeição implica 
ainda na devolução do dinhei-
ro declarado irregularmente, 
acrescido de multa de até 20%.

Sobre uma possível percep-
ção de maior protagonismo das 
mulheres nessas eleições Pucci 
acredita que os candidatos en-
tenderam que além de serem 
maioria entre os eleitores bra-
sileiros, as mulheres reforçam 
o movimento por renovação 
na forma de fazer política. “A 
mulher não é identificada pelo 
eleitor como política tradicio-
nal, corrupta, ela é muito mais 

vista como sinal de renovação”, avaliou o especialista.

Para Lúcio Rennó,  as mulheres estão tendo mais visibilidade 
por estarem cada vez mais organizadas e atuantes na defesa 
de várias causas como, por exemplo, nas que combatem 
relacionamentos abusivos e o feminicídio.  

Embora reconheça que a medida não deva ter uma influ-
ência grande nos resultados das urnas, o professor avalia 
que a resolução do TSE, de maio deste ano, que obrigou os 
partidos a repassar, pelo menos, 30% do Fundo Eleitoral às 

campanhas de mulheres é um grande diferencial e a uma 
grande conquista. Segundo ele, a regra mostra como a Justiça 
Eleitoral está atenta às mudanças nos anseios da sociedade.

Uma das maiores críticas à resolução que beneficia as 
mulheres no entanto, é que a norma não definiu regras para 
a distribuição desta cota entre as candidatas. Este ano, o 
fundo distribuirá às siglas R$ 1,7 bilhão. Dessa forma, um 
partido pode concentrar os recursos em poucas candidatu-
ras, deixando a maioria sem financiamento.Pela resolução , 
caberá aos partidos estabelecer os critérios de distribuição 
do montante entre seus candidatos, levando em consideração 
a cota reservada às mulheres. 

O partido que não destinar o percentual definido para a 
campanha de uma mulher pode nçao ter as contas anuais 
aprovadas. A rejeição implica ainda nadevolução do dinheiro 
declarado irregularmente, acrescido de multa de até 20%.

Presidente do STF e do CNJ, ministra Cármen Lúcia, ministra do STF e presidente do TSE, Rosa Weber e a 
procuradora Raquel Dodge.

José Cruz/Agência Brasil

Reprodução
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Evolução tecnológica e as 
mudanças observadas
na área de compras

A área de compras 

sempre foi considerada 

parte executora dentro 

do operacional, e muitos 

gestores não tinham 

a exata consciência 

da importância do 

setor para o resultado 

fi nanceiro da 

companhia

A evolução das tecno-
logias, sobretudo as 
consideradas 4.0, estão 

modifi cando esse panorama. 
Grande parte dos profi ssionais 
de procurement afi rmam que 
a transformação digital vai 
mudar o futuro da área nos 
próximos anos, de acordo com 
um estudo realizado pelo The 
Hackett Group.

Gestores, líderes e profi s-
sionais em geral da área de 
compras já adotam na rotina 
diária tecnologias que permi-
tem aperfeiçoar o processo, 
seja pela implementação de 
ferramentas que utilizam re-
cursos como computação em 
nuvem e inteligência artifi cial, 
ou mesmo com a adoção de 
metodologias ágeis na gestão 
dos indicadores com vista à sua 
otimização. O objetivo é buscar 
cada vez mais o cenário no 
qual redução de custo e ganho 
de produtividade caminhem 
juntos.

Com esse diagnóstico, já 
é possível observar rees-
truturações cada vez mais 
estratégicas, contando com 
profissionais capacitados e 
com tecnologias para supor-
tar esse novo cenário. Com 
as ferramentas adequadas, é 
possível aplicar as melhores 
práticas e fazer a gestão destas. 
Com isso, permite-se que todo 
o processo se torne mais ágil 
e simples. Alguns benefícios 
da utilização da tecnologia 
são agilidade nos processos, 
respeito às melhores práticas 
de governança (compliance) 
e aumento de produtividade.

Algumas das mudanças ob-
servadas com essas evoluções 
impactam a relação dos com-
pradores com seus parceiros 
e fornecedores.

Negociações estratégicas

Com as tecnologias ade-
quadas, pode-se estruturar a 
troca de informações entre 
compradores e fornecedores 
ao longo do processo. Seja 
por meio de um marketplace 
ou por intermédio de par-
ceiros homologados da rede 
privada do comprador. Com 
a ferramenta certa, cria-se 
processos de sourcing que 
permitem realizar diversas 
modalidades de leilão, além de 
solicitar informações, cotações 
e propostas ao mercado. Deste 
modo, o comprador defi ne a 
dinâmica do bid, desde a iden-
tifi cação do melhor fornecedor 

(qualitativo) como também da 
melhor oferta (quantitativo).

Certifi cação e 

homologação

Encontrar, validar e homolo-
gar parceiros, além de verifi car 
informações fi nanceiras e ju-
rídicas dos fornecedores, são 
requisitos fundamentais para 
atender às melhores práticas 
de governança corporativa e 
de compliance. Com o uso da 
tecnologia, a implementação 
desses processos se tornou 
muito mais ágil. A organização 
das informações por marca-
dores, status, segmentos ou 
qualquer informação cadastral 
se dá de forma automatizada. 
Mais do que isso, realizar um 
processo de homologação de 
forma transparente permite 
que o fornecedor tenha acesso 
a todas as informações online, 
bem como o comprador.

Redução de custos na 

operação

O uso da tecnologia na gestão 
de compras das companhias 
ajuda na simplificação dos 
processos, sobretudo por re-
duzir telefonemas, troca de e-
-mails, redigitação e tabulação 
de informações, entre outras 
atividades comuns. Todas 
essas ações passam a ser re-
alizadas de forma automática. 
É possível notar também a 
redução do custo de aquisição 
e de processamento de uma 
compra. Esse resultado per-
mite analisar todos os custos 
envolvidos pela área e também 
de todos os KPIs apurados de 
forma estruturada e em tempo 
real. A melhora da relação com 
os fornecedores se torna evi-
dente, principalmente no que 
diz respeito à transparência.

Se a tecnologia já apresenta 
diversas inovações para o setor 
de compras das companhias, 
existe, por outro lado, desafi os 
a serem superados e o principal 
deles é o da mudança cultural. 
A reatividade normalmente 
existe pelo desconhecimento 
dessas tecnologias e não en-
tendimento de como essa mu-
dança é estratégica e benéfi ca 
para a empresa. Esse processo 
de convencimento vem junto 
com a evolução presenciada 
no setor de compras.

O setor está vivendo um 
momento em que as empresas 
não estão levando em consi-
deração apenas o preço, mas 
sim os riscos, a performance 
e o compliance. Com isso, as 
tecnologias consideradas 4.0 
ganham cada vez mais força. 
A inovação dos produtos e 
serviços, os novos modelos de 
negócios e a digitalização dos 
processos só são possíveis por 
meio de cloud computing, bu-
siness intelligence, analytics, 
machine learning e Big Data.

(*) É sócia-diretora da Nimbi, 
especialista em tecnologia para a 

cadeia de suprimentos.
(http://www.nimbi.com.br/).

Carolina Cabral (*)

News@TI
Novo recurso de manifestação de NFe com 
rastreamento da operação 

@A fi m de facilitar a rotina contábil de micro e pequenas em-
presas, a Sistema Grátis – empresa de softwares e soluções 

empresariais – apresenta um novo recurso de Manifestação de 
destinatário de Nota Fiscal Eletrônica no Sistema Grátis. O recurso, 
disponível na ferramenta de gestão on-line, auxilia quem precisa 
organizar e acompanhar os eventos ocorridos em cada nota fi scal 
emitida contra o CNPJ da empresa. A Sistema Grátis disponibiliza 
quatro versões de software: Grátis, Micro, Pequeno e Médio - todos 
contam com suporte. Para conhecer a ferramenta, basta acessar o 
link: www.sistemagratis.com.br 

Laboratório de inovação tecnológica para 
desenvolvimento da Indústria 4.0 no país

@ A OMRON, empresa global líder em automação industrial, 
anuncia o lançamento no Brasil do laboratório de inovação 

tecnológica Proof of Concept (PoC). Com o objetivo de contribuir 
para o desenvolvimento da Indústria 4.0 no país, o PoC brasileiro 
conta com tecnologia de ponta para testar as últimas tendências 
em soluções integradas de automação industrial, incluindo robótica, 
redes industriais, segurança e controle de qualidade. O Proof of 
Concept da OMRON está presente em países-chave entre os 117 
em que a empresa possui operações. Por meio dele, a OMRON 
viabiliza testes e validações de sistemas que se comunicam em 
rede (EtherCAT, EtherNet/IP, OPC UA etc.), geram dados que 
ajudam na tomada de decisão e aplicações de inteligência arti-
fi cial. Este processo minimiza riscos de falhas nas aplicações e 
garante o retorno do investimento em automação (https://www.
omron.com.br/).

Desde que chegou em terras 
brasileiras, em 2010, a Black 
Friday, dia de descontos orga-
nizado pelo varejo na última 
sexta-feira de novembro, tem 
se consolidado como uma das 
mais importantes datas para o 
comércio no país, tirando, in-
clusive, muitos comerciantes 
do 'vermelho'.

Apenas para ter uma ideia, 
a data, que costuma zerar os 
estoques das lojas, movimenta 
cifras exorbitantes: somente 
em 2017, o evento movimen-
tou a marca total de R$ 2,1 bilhões.

E apesar de ter se popularizado também nas lojas físicas, o 
período – bastante aguardado por milhares de brasileiros que 
buscam comprar produtos e serviços de todos os tipos com 
grandes descontos – tem como foco prioritário o e-commerce.

Para 2018, esse número tende a aumentar, apesar de esse 
ano ter sido bastante atípico para o varejo, com eventos como 
a greve dos caminhoneiros, que causou um prejuízo milionário 
a algumas categorias de comerciantes, e a Copa do Mundo, a 
qual costuma aumentar o faturamento de determinados setores, 
como eletroeletrônicos (televisores e celulares), vestuário (ca-
misetas personalizadas) e outros que desenvolvem produtos que 
remetem a esse universo da bola, além de bares e restaurantes 
e hotéis; mas causa retração em outros segmentos que não 
são vinculados à Copa e acabam sofrendo com as paralisações 
causadas pelos jogos.

Diante de uma demanda tão crucial para a economia como um 
todo e para a reputação das marcas envolvidas no processo, é 
fundamental que as lojas online antecipem o quanto antes o seu 
planejamento. E não me refi ro apenas a detalhes mais óbvios, 
como controle de estoque e layout customizado. É preciso fi car 
atento a questões, por exemplo, como segurança, já que essa 
época é um chamariz para todo o tipo de fraude na internet.

Se o lojista deseja se precaver em relação a isso, principalmente 
se ele for um micro ou pequeno empresário, precisa reservar uma 
verba para investir com mais ênfase em segurança da informação, 
a fi m de evitar danos à estrutura da rede e, principalmente, o 
roubo de informações confi denciais, não só da empresa, mas 
dos seus clientes. E esse processo, obviamente, não é feito do 
dia para a noite. É necessário realizar testes de segurança para 
avaliar os pontos fracos, além de otimizar os serviços utilizando 

confi gurações automatizadas, 
introduzir processos de certifi -
cação digital, entre outros de-
talhes, principalmente se for a 
primeira vez do e-commerce 
em um evento de alto impacto.

Outra questão importante 
que merece antecipação é a 
criação de campanhas. Caso o 
empreendedor queira realizar 
ações assertivas, que enga-
jem um número expressivo 
de pessoas e torne a marca 
conhecida antes mesmo da 

época do Black Friday, fazendo com que o cliente fi que ávido 
pela entrada dos produtos com descontos em seu site (sem nem 
fazer questão de pesquisar em outros), precisa direcionar uma 
parte dos investimentos para ações de mídia. Para isso, a reco-
mendação é contratar uma agência especializada em marketing 
digital que desenvolva e monitore essas atividades, fazendo a 
gestão de métricas no Google ADS, Facebook e outras platafor-
mas; ou uma equipe para cuidar do marketing do seu negócio.

Sem mencionar, é claro, as etapas do planejamento fi nan-
ceiro, que incluem a avaliação da situação atual da empresa e 
do cenário econômico, reserva de capital de giro, entre outros 
detalhes; e de logística, onde devem ser observadas as etapas de 
frete e entrega. Quem trabalha com e-commerce deve se fazer a 
seguinte pergunta: "meus fornecedores estão preparados para 
o crescimento exponencial da demanda nessa época do ano?".

Enfi m, esses são apenas alguns dos exemplos nos quais o 
empreendedor necessita dispensar atenção, tempo e dinheiro. 
Estamos há praticamente quatro meses do Black Friday e, en-
quanto muitos gestores acreditam que o evento esteja distante 
do ponto de vista do planejamento, na minha opinião, já passou 
da hora de as empresas iniciarem a sua investida para alcançar 
o público que ainda não conhece a sua marca ou conquistar de 
vez aquele que talvez até seja cliente cativo da sua loja física, 
mas que ainda não tem a confi ança necessária ou o hábito de 
comprar no seu e-commerce. O caminho é longo, mas os resul-
tados o justifi cam. Antecipe-se e colha os frutos. 

(Fonte: Denis Casita é especialista em Marketing Digital e CEO da 
Performa Web. Graduado em Administração para Internet pela FIAP, possui 

especializações na área de Marketing Online, Análise e Planejamento 
Financeiro, Técnicas de Feedback e Liderança pela FIA, além de ser 

Especialista em Search Marketing).

E-commerce deve se preparar
para o Black Friday com

o máximo de antecedência

Carlos Eduardo Boechat (*)
 

Esse é um mercado que cresce exponencialmente no mundo 
todo e que tem ganhado cada vez mais espaço na indústria 
nacional. Somente em 2018, a expectativa é que se tenham 

centenas de Cobots instalados na indústria brasileira. Já em 2019, 
estima-se um crescimento que superará o dobro do ano anterior.

 
Os Cobots, por serem automatizados e incansáveis, propor-

cionam maior produtividade, melhor competitividade e evitam 
falhas nos processos causadas por fadiga, por exemplo. Ativida-
des e tarefas com problemas de ergonomia também podem ser 
executadas pelos mesmos. Os Cobots são totalmente seguros, 
atendendo às normas e procedimentos de segurança. 

 
Além disso, esses robôs podem “trabalhar” 24 horas, 7 dias por 

semana, e possuem tamanho compacto. O fato de serem leves, a 
baixa complexidade e a fácil instalação são facilitadores para a 
adoção dos Cobots e que os diferencia de robôs convencionais. 

 
Os robôs colaborativos são máquinas que podem executar 

trabalhos ao lado do ser humano na linha de produção, reali-
zando tarefas sensíveis com precisão milimétrica. Eles também 
atuam em condições insalubres, realizando tarefas que trariam 
um elevado desconforto aos seres humanos ou mesmo grandes 
riscos à vida do trabalhador. 

 
Indústrias que trabalham com pelo menos dois turnos e que 

possuem atividades repetitivas em sua produção, certamente são 
potenciais usuárias dos Cobots. No momento, a utilização tem 
sido maior em Indústrias Automotivas, Farmacêuticas, Alimentos, 
e Bebidas e Bens de Consumo.  Porém, já estamos observando 
o interesse e algumas implantações em Indústrias de Processo 
como Siderurgia, Mineração, Cimento, e Papel e Celulose.

 
Em termos de aplicações, estima-se que no Brasil, 50% são em 

Paletização e os outros 50% se dividem em Inspeção e Qualidade, 
Análise e Testes de Laboratório, Solda, Encaixotamento, Mon-
tagem, Pick and Place, CNC, Injetora, Prensagem e Estamparia, 
entre outros.

 
A solução Robótica Colaborativa pode variar dependendo da 

aplicação. Em alguns casos é utilizado garras nos robôs, já em 
outros casos ventosas, e dependendo da aplicação, faz-se ne-
cessário o uso de sistemas de visão. Outros equipamentos como 
scanners de segurança também costumam compor a solução.

 
Diante da Indústria 4.0 e da Convergência da Tecnologia de 

Automação (TA) e Robotização com a Tecnologia da Informação 
(TI), uma possibilidade que agrega valor às indústrias é o Monito-
ramento Remoto em Tempo Real dos Robôs Colaborativos, sendo 

Você sabe o que são Cobots?
Estamos no momento da quarta revolução industrial, que está sendo impulsionada por vários temas que 
proporcionam uma transformação dos negócios. No meio deles, um que tem chamado a atenção são os 
Robôs Colaborativos, chamados de Cobots, desenvolvidos para trabalhar ao lado do ser humano

possível mostrar dados e resultados, mensurar a produtividade 
e gerar relatórios.

 
Com relação ao mercado de trabalho, podemos dizer com 

segurança que haverá uma mudança gradual na estrutura de 
trabalho com os robôs colaborativos. Sendo assim, não haverá 
diminuição, mas sim uma alteração nas oportunidades de em-
prego e especializações.

 
Mas para gerar ainda mais valor e facilitar a aprovação de in-

vestimentos na tecnologia, parte das empresas ao redor do globo 
tem procurado o modelo de OPEX, sendo esse através de Leasing 
ou Aluguel, permitindo assim que o ROI (return of investment) 
seja quase que imediato. Os custos de adoção dos Cobots pela 
indústria são muito mais baixos se comparado a adoção de outros 
robôs e trazem benefícios imediatos ao chão de fábrica.

 
Já outras empresas preferem ainda o modelo de CAPEX, o 

qual possui um ROI menor do que dois anos na grande maioria 
das aplicações.

 
Também existem empresas que adotam a estratégia de con-

tratar uma consultoria para elaboração do Roadmap da Indús-
tria 4.0, traçando um diagnóstico que desvenda qual o nível de 
evolução em que a indústria se encontra, desenvolvendo a rota 
para alcançar os conceitos, e indicando os próximos passos e as 
tecnologias a serem adotadas. 

 
Neste modelo, avaliam-se vários temas da Indústria 4.0 como 

Robótica Colaborativa (Cobots), Realidade Aumentada, Soluções 
e Plataformas IoT, Efi ciência Energética, Virtualização Fabril, 
Machine Learning, Analytics e Big Data, além de Integração do 
ERP com o Chão-de-Fábrica.

 
O excelente ROI, a urgência de ganho de produtividade e com-

petitividade, além da necessidade de uma redução de headcount, 
são fatores de decisão para que os Cobots sejam um dos primeiros 
temas a constar no Plano Diretor do Roadmap da Indústria 4.0 e 
a serem implantados nas indústrias.

 
Para quem pretende comprar um Cobot, o aconselhável é 

que verifi que quantos turnos a indústria possui, qual o peso do 
material envolvido, o ritmo de produção e qual a aplicação ideal 
para colocar o primeiro Cobot observando onde existem tarefas 
repetitivas ou com problema de ergonomia. Na sequência, o re-
comendado é achar um parceiro que possa fornecer as melhores 
condições de instação, reparo e manutenção, e que possibilite o 
melhor modelo de adoção, seja OPEX (Leasing ou Aluguel) ou 
CAPEX, para o negócio.

 
(*) É diretor de negócios e head de Indústria 4.0, IoT e Automação da Cast group.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 21 de Agosto de 2018. Dia de Santa Ciríaca, Santa Humbelina, 
São Rômulo e Donato, São Pio X, e Dia do Anjo Haziel, cuja virtude é a 
bondade. Dia da Habitação. Hoje faz aniversário o cantor Kenny Rogers 
que faz 80 anos, a atriz canadense Carrie-Anne Moss, que nasceu em 
1967, o ator Murilo Rosa que faz 48 anos e o ator Carmo Dalla Vecchia 
que também nasceu em 1970.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau é dinâmico, versátil, ambicioso e com 
muitos interesses e facilidade social. Ao mesmo tempo é uma pessoa 
criativa, charmosa, independente e intuitiva. Não tem paciência com 
pessoas chatas e pode se cansar facilmente e promete muitas vezes o que 
não podem cumprir. Sua maneira de agir, madura e sensata, atrai a atenção 
e o apoio dos mais velhos. Têm o hábito de perdoar sempre, mesmo aos 
mais ferrenhos inimigos. Sua espiritualidade baseia-se na ação consciente 
e consequente de seus atos. No lado negativo é inquieto mentalmente e 
que deve evitar o excesso de ansiedade ou falta de praticidade.

Dicionário dos sonhos
CONSTRUÇÃO – Em andamento: você está próximo 
(a) de grande vitória. Abandonada ou parada: cuidado 
com adversidade. Demolir para construir é sinal de que 
gostaria de recomeçar algo. Números de sorte:  03, 13, 
22, 36, 41 e 50.

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

Esta terça décimo primeiro dia da lunação. A Lua no signo de Capricórnio desde o começo do dia, desde a 01h02 desta manhã, 

faz com que aquilo que almejamos conseguir na vida seja bastante exigido. No início da noite, aspecto de oposição a Júpiter 

pode dar maior otimismo, com algum exagero. Propensão à falta de comedimento. À noite, haverá imprevisibilidade e o que foi 

programado pode mudar de repente. É preciso cuidado com o nervosismo no fi nal da terça-feira. No fi nal do dia será de muito 

bom proveito para os trabalhos inovadores. Dar um toque de peculiaridade ao trabalho, estudar de uma forma diferente, tentar 

outros métodos, ter uma atitude arrojada, sair da rotina, trará compensações.
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Bom momento para viver intensa-
mente perto de quem lhe seja fi el. 
Controle o ciúme exagerado e a 
carência afetiva que provoca emo-
ções fortes. Aproveite para realizar 
melhorias no ambiente, tanto no lar 
como no trabalho nesta terça, seu 
dia favorável da semana. 55/755 – 
Vermelho.

Um desejo secreto pode se realizar 
se começar a agir mantendo um novo 
ânimo para sua atividade. Aproveite 
para terminar tudo o que iniciou e 
descartar de sua vida o que não dá 
mais. É tempo de iniciar algo que foi 
preparado para dar lucro no futuro. 
63/663 – Azul.

Evite fazer alguma coisa que gere 
confusão. Muita sensibilidade e a 
intuição e também a busca pelo 
amparo promoverá encontros 
com amigos e trará boas soluções 
para aquilo que vem limitando as 
realizações. Haverá propensão à 
agitação e ansiedade no começo do 
dia. 31/831 – Amarelo.

Ainda podem surgir difi culdades, 
mas nada que não possa ser resol-
vido. Terá solução para uma grande 
difi culdade com empenho e dedica-
ção. No fi nal do dia será de muito bom 
proveito para os trabalhos criativos 
e para os que dão abertura para se 
inovar.  41/941 – Cinza.

Terá soluções em assuntos novos, 
modernos e avançados e tudo que 
seja inédito e inovador. Fique perto 
do seu amor e evite impor sua von-
tade o que pode abalar a relação. 
Diante de pressentimentos não deve 
deixar de ouvir a intuição para não 
errar. 59/359 – Amarelo.

Aproveite para realizar viagens e 
mudanças, descartando o que está 
superado. Alterações serão bem 
aceitas em seu ambiente. Aguarde e 
comemore o dia de seu aniversário e 
inicie seu novo ciclo de vida depois 
que começar o seu novo ano astral. 
81/381 – Verde.

Poderá iniciar algo novo que já 
estiver preparado. Evite coisas de 
última hora e aquilo que ainda não 
estiver preparado.  No amor, nada 
de querer controlar, impor ou exigir. 
Não é um bom momento para fazer 
cobranças no relacionamento a dois. 
27/227 – Vermelho.

Há maior interesse para a convivên-
cia em grupo, para o trato social e 
para as amizades, do que propria-
mente para os vínculos afetivos. 
Não sofra antecipadamente devido 
a problemas do dia a dia, eles serão 
resolvidos. Mantenha o ânimo e a 
ousadia para alcançar um desejo. 
12/512 – Azul.

Com a Lua em seu signo é melhor 
manter a rotina e evitar decisões 
importantes. Cuide mais de si mesmo 
e da sua saúde que pode sofrer nesta 
fi nal de agosto. Evite os excessos 
alimentares e as bebidas alcoólicas 
no fi nal desta terça-feira. 33/433 – 
Amarelo.

Evite atritos que afastam as pessoas 
de seu convívio e causam difi culdade 
de relacionamento. Não pense muito 
para não perder uma boa chance. 
Mantenha o astral elevado nesta 
terça e tudo ocorrerá bem, numa 
boa sem difi culdades maiores com 
a Lua em Capricórnio. 67/567 – Azul.

A Lua ainda crescente  provoca 
indefi nições. Sua imaginação pode 
perturbar sua vida. Anime-se, pois, 
logo momentos felizes serão vividos 
na intimidade e no relacionamento 
conjugal. Descobertas importantes 
podem acontecer neste dia guerrei-
ro. 77/177 – Amarelo.

Com o Sol indo para sua casa doze 
esta semana, a tendência é se isolar 
e fugir de situações difíceis. Mudan-
ças inesperadas podem tumultuar a 
vida afetiva esta semana. Mantenha 
o ânimo e a disposição de manhã 
e termine o que estiver realizando 
mesmo diante de maus pressenti-
mentos. 64/664 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para aumentar o amor: Pegue um pequeno pedaço de 
papel e escreva nele o nome da pessoa que quer. Agora 
pegue uma maçã e faça um furo na fruta. Coloque o papel 
ali dentro e feche o furo da maçã com uma mistura de 
açúcar e mel. Pegue a maçã e leve a té a um jardim. Lá 
você deve virar de costas e jogar a maçã no jardim, jogar 
por cima de sua cabeça, siga em frente e não olhe pra 
trás (pra ver aonde a maçã caiu), não olhe. Dica: Escolha 
um local onde você não precise passar sempre pois você 
deverá não passar neste jardim durante 7 dias seguidos.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
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1/5 do
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Trabalho
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Manobra 
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Ele, em
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Em (?):
em com-
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Forma da casquinha
de sorvete 
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da por um
único ator

Cúmplice (?) Ney, diva da 
Era do Rádio

Deixa 
(o recinto)

Norma

Opção de pagamento de contas
agendado pelo banco, com a au-

torização 
do cliente 

O plano 
alternativo
Lote, em

inglês

Jogador de futebol
que faz corpo mole,
fingindo contusão

(gíria)

te: antiga
mídia de

áudio

2/il. 3/ash — lot. 4/gain. 7/itálico. 9/revoltada. 10/chinelinho.
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Canción Bonita
Depois do sucesso do single Canción 

Bonita, que alcançou mais de 20 milhões de 
reproduções nas plataformas de streaming, 
o grupo chileno Moral Distraída lança uma 
nova versão com a participação de dois 
importantes artistas latino-americanos: o 
rapper Emicida e Jiggy Drama, um artista 
urbano muito conhecido na Colômbia que 
conquistou popularidade em escala mundial 
quando a música “Con Locura” foi incluída 
na trilha sonora do fi lme Velozes e Furiosos 
6 em 2013. Esses artistas se encontraram 
para atualizar Canción Bonita, single com 
o qual Moral Distraída fez uma turnê bem-
sucedida com mais de 35 apresentações 
e participação em grandes festivais como 
Lollapalooza, Festival del Huaso de Olmué 
e Festival Taytakunan. O remix de “Canción 
Bonita” já está disponível em todas as plata-
formas digitais. Para ouvir, acesse: (https://
sptfy.com/Inb)

“Dendê”
Preparando-se para divulgar seu primeiro 

álbum solo, “Dendê”, previsto para o dia 14 
de setembro, Janine Mathias libera videoclipe 
para a faixa-título do projeto. Com participa-
ção de Rincon Sapiência, que também compôs 
a letra em parceria com Eduardo Brechó e a 
própria artista, single embala-se pela estética 
funk ao apresentar, entre versos, batidas e 
movimento, uma forte crítica social: Alinhada 
com toda a concepção criativa do conteúdo, 
a curitibana Highness assina o fi gurino e 
destaca, nele, a essência do dendê em força 
cultural e pluralidade de signifi cados, além 
de inspirar-se em elementos das religiões 
de matriz africana e, diretamente, na fi gura 
de Oxum, orixá que rege as águas doces, 
O resultado é uma imagem sofi sticada, de 
realeza, que mistura-se o tempo inteiro com 
o urbano , descolado e futurista. Assista aqui: 
(https://youtu.be/E7Y14rgAYeY).

Nota
A versão do Pato Fu para “Private Idaho”, 

clássico da banda norte-americana B-52’s, 
tem incendiado os shows do disco “Música 
de Brinquedo 2”. Assim como as demais 
canções do projeto, a música interpretada 
inteiramente por instrumentos de brinquedo 
ou em miniatura tem seu lyric video dispo-
nibilizado no YouTube e, de forma inusitada, 
no Instagram da banda. O webclipe foi feito 
a partir de mais de 70 boomerangs, recurso 
do Instagram, registrados durante o show de 
estreia da turnê do álbum em São Paulo. As 
imagens foram fi lmadas e editadas por Dudi 
Polonis. “Música de Brinquedo 2”, lançado 
no ano passado pela Deck, deu sequência 
ao bem-sucedido projeto da banda mineira. 
Sucesso de público e crítica, o disco foi in-
dicado ao Prêmio da Música Brasileira 2018, 
na categoria “Melhor Álbum Infantil”. Para 
assistir, acesse:( https://www.youtube.com/
watch?v=grQuf-Jfv7c). 

A Cia do Tijolo encena “Ledores no Breu”. A montagem 
tem direção de Rodrigo Mercadante e atuação de Dinho Lima 
Flor. O Espetáculo pretende refl etir sobre as consequências do 
analfabetismo e, principalmente, do analfabetismo funcional. A 
partir de textos de Paulo Feire, Lêdo Ivo, Zé da Luz, Patativa 
do Assaré, Luiz Fernando Veríssimo, Frei Betto, canções de 
Cartola, Jackson do Pandeiro e Chico César, fi guras se cruzam, 
histórias se embaraçam e tecem as trajetórias dessas vítimas do 
crime de não saber ler. Inspirado no texto Confi ssão de Caboclo, 
do poeta Zé da Luz e no pensamento e prática do educador 
Paulo Freire, o solo trata das relações entre um homem sem 
leitura e sem escrita com o mundo ao seu redor. O espetáculo 
traz histórias de personagens que, a partir de suas relações 
com as letras e as palavras, têm suas vidas profundamente 
transformadas. Histórias que acompanham analfabetos em 
pleno século 21, homens percorrendo distâncias para elucidar 
suas dúvidas, seus erros e seus crimes. Há o homem que não lê, 
habitante do breu, que por isso mesmo é capaz de assassinar o 
bem maior de sua vida. Há também outro homem que lê, mas 
não consegue interpretar o texto, perdendo- se num mar de 
palavras sem sentido. Há ainda aqueles que leem as palavras, 
mas não leem o mundo: são muitos os ledores no Breu. O que 
é ser analfabeto em São Paulo, nos grandes cruzamentos de 
capitais do Brasil? Qual o valor da palavra nesse mundo em que 
vivemos?  O que faz com que a cultura seja a porta-voz, não só 
de um desejo de emancipação, mas também, paradoxalmente, 
sirva de mecanismo de exclusão e demarcação de fronteiras 
sociais se apoiando em preconceitos linguísticos.

Serviço: Espaço de Tecnologias e Artes, R. do Carmo, 147, Centro, tel. 3111-
7000. Quinta (30) às 19h30. Ingresso:  R$ 17.

Em outubro, chega ao 
Brasil Callas in Concert 
– The Hologram Tour

Avançada e inovadora 
tecnologia permite dar 
vida a maior celebri-

dade da ópera do século XX, 
Maria Callas. Por meio de 
projeção digital a laser, Callas 
é recriada digitalmente nos 
mínimos detalhes. Seu holo-
grama tridimensional surge no 
palco, acompanhado por uma 
orquestra ao vivo, e a voz da 
cantora, que dominava o canto 
lírico com perfeição, está pre-
sente em gravações originais 
digitalmente remasterizadas, 
40 anos após seu falecimento. 
Uma encenação requintada 
para um show único e ines-
quecível, em que a plateia é 
envolvida pela elegância de 
sua presença, dos mínimos 
movimentos de suas mãos 
a seus gestos faciais mais 
sutis, até o poder de sua voz.
Callas in Concert – The Ho-
logram Tour permite que o 
público vivencie a força emo-
cional da maior soprano de 
todos os tempos. Do primeiro 
ao último instante, os fãs vão 
sentir seu calor apaixonante, 

Tecnologia recria a diva da ópera Maria Callas para turnê inédita

Callas in Concert – The Hologram Tour.

Eterna Callas

sua vulnerabilidade comovente, 
sua confi ança feroz e sua graça 
de tirar o fôlego. O público  
testemunhará a força e dra-
maticidade da interpretação de 
personagens que lhe renderam 
a alcunha de La Divina. Maria 

Callas faleceu precocemente 
com apenas 53 anos, em setem-
bro de 1977, mas continua sen-
do a diva operística, a soprano 
descendente de gregos nascida 
nos Estados Unidos, que defi niu 
e até redefi niu a ópera no século 

20 e que nunca perdeu lugar 
entre os artistas clássicos mais 
vendidos no mundo.  

Serviço: Espaço das Américas, R. Tagi-
puru, 795, Barra Funda. Terça (16/10) às 
21h30. Ingressos: De R$ 250 a R$ 600. (Os 
ingressos já estão a venda). 

Analfabetismo

O Espetáculo pretende refl etir sobre as consequências

do analfabetismo e, principalmente,

do analfabetismo funcional

Não se apegue
“Tudo se move, nada é estático.
E quando você se apega a alguma coisa,
perde a realidade. 
Apegar é o problema, pois a realidade 
muda e você não fl ui com ela.”

(OSHO)



Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico. Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico. Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico. Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico. Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico. CNPJ 56.995.723/0001-22 e NIRE 35.3.300.054.661 - Edital de Convocação. Edital de Convocação. Edital de Convocação. Edital de Convocação. Edital de Convocação. Ficam
convocados os senhores acionistas da Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária
que se realizará no dia 28 de agosto de 2.018, às 10 horas, no endereço da sede social, situada na Estrada do Gramado nº 140, no
Jardim Sadie, Município de Embu das Artes, Estado de São Paulo, para apreciação da seguinte pauta: a)a)a)a)a) tomada de contas da admi-
nistração, exame, discussão e votação das demonstrações contábeis relativas aos exercícios de 2.016 e 2.017; b)b)b)b)b) destinação do
resultado dos referidos exercícios; c)c)c)c)c) eleição da Diretoria Executiva e fixação de seus honorários; e d)d)d)d)d) eleição do Conselho Fiscal e
fixação de seus honorários. São Paulo, 14 de agosto de 2.018. Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico - Administração

Tellus III Holding S/A Company - CNPJ/MF nº. 14.119.418/0001-27 - NIRE 35.300.443.993
Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 16/07/18

Aos 16/07/18, às 9 hs, na sede, com a totalidade. Mesa. Arthur José de Abreu Pereira - Presidente; André Ferreira de Abreu Pereira 
- Secretário. Deliberações. 1. Aprovar as demonstrações financeiras da Companhia, o relatório da administração e o parecer dos 
auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/03/18, nos termos em que foram previamente entregues 
aos acionistas e publicados no DOESP (página 23) em edição de 06/07/18, e no Empresa & Negócios (página 9) em edição de 
06/07/18. 1.1. Consignar que, nos termos das demonstrações financeiras ora aprovadas, a Companhia não apurou resultado positivo 
no exercício encerrado em 31/03/18, de forma que as ações de emissão da Companhia não farão jus a quaisquer dividendos ou 
juros sobre capital próprio. 2. Aprovar a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, para mandato de um ano, a 
encerra na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/03/19: 
(i) Arthur José de Abreu Pereira, CPF/MF nº 203.898.928/15, para o cargo de Diretor Presidente; (ii) André Ferreira de Abreu 
Pereira, CPF/MF n° 283.724.328-05. 2.1. Os Diretores ora reeleitos tomaram posse de seus respectivos cargos, mediante assinatura 
dos termos de posse lavrados no livro de registro de ata de reuniões da Diretoria da Companhia, cujas cópias constam do Anexo 
II a presente, declarando nos termos e para os fins do artigo 147, §1º da Lei nº 6.404/76, não estarem impedidos, por lei especial, 
de exercer as atividades empresariais ou a administração de sociedades empresárias; ou condenados por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Desse forma, os membros da Diretoria ora reeleitos, são, 
desde logo, investidos nos cargos para os quais foram reeleitos, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse em livro 
próprio. Nada mais. São Paulo, 16/07/18. Jucesp nº 354.119/18-7 em 26/07/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Tellus IV Participações S/A 
CNPJ/MF nº. 23.160.321/0001-59 - NIRE 3530048506-8

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 16/07/18
Aos 16/07/18, às 11 hs, na sede, com a totalidade. Mesa. Arthur José de Abreu Pereira - Presidente; André Ferreira de Abreu Pereira - Se-
cretário. Deliberações. 1. Aprovar as demonstrações financeiras, o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes re-
lativos ao exercício social encerrado em 31/03/18, nos termos em que foram previamente entregues aos acionistas e publicados no DOESP 
(página 27) em edição de 06/07/18, e no Empresas & Negócios (página 5) em edição de 06/07/18. 1.1. Consignar que, nos termos das de-
monstrações financeiras ora aprovadas, a Companhia não apurou resultado positivo no exercício encerrado em 31/03/18, de forma que as 
ações de emissão da Companhia não farão jus a quaisquer dividendos ou juros sobre capital próprio. 2. Aprovar a reeleição dos seguintes 
membros da Diretoria da Companhia, para mandato de um ano, a encerra na AGO que deliberar sobre as demonstrações financeiras do 
exercício social findo em 31/03/19: (i) André Ferreira de Abreu Pereira, CPF/MF n° 283.724.328-05, para o cargo de Diretor Presidente. 
(ii) Arthur José de Abreu Pereira, CPF/MF nº 203.898.928/15, para o cargo de Diretor sem designação específica. 2.1. Os Diretores ora 
reeleitos tomaram posse de seus respectivos cargos, mediante assinatura dos termos de posse lavrados no livro de registro de ata de reu-
niões da Diretoria da Companhia, cujas cópias constam do Anexo II a presente, declarando nos termos e para os fins do artigo 147, §1º da 
Lei nº 6.404/76, não estarem impedidos, por lei especial, de exercer as atividades empresariais ou a administração de sociedades empre-
sárias; ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé públi-
ca ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Dessa forma, os membros da 
Diretoria ora reeleitos, são, desde logo, investidos nos cargos para os quais foram reeleitos, mediante assinatura dos respectivos Termos de 
Posse em livro próprio. Nada mais. SP, 16/07/18. Jucesp nº 355.404/18-7 em 26/07/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Edital De Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000385-60.2017.8. 26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Paulo Baccarat Filho, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Verônica Bondezan, Brasileiro, Solteira, RG 47.851.266-1, CPF
331.610.408-99, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana,
objetivando o recebimento da quantia de R$ 12.135,12, referente contrato de prestação de serviços
educacionais firmado entre as partes. 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 embargos monitórios ou
pague a quantia reclamada. 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 27 de julho de 2018.               (18 e 21)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1006799-77.2016. 8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta
Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a IAGO MIOTTI CHAVES RG Nº
39.277.818-X, CPF Nº 387.466.008-76, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no
valor de R$ 5.020,98. Referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as
partes e não foi cumprido. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como
verdadeiros os fatos alegados na inicial. 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, aos 03
de julho de 2018.                                                                                                                            (18 e 21)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1023500-71.2016.8.26.0405. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro de Osasco, Estado de SP, Dr(a).Mario Sergio Leite, na forma da Lei, etc.
Faz Saber a(o) Antonieta Francisco da Silva Santana RG Nº 35.820.294, CPF Nº 173.128.638-41, que
Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$
4.109,98. Referente às taxas de conservação e Melhoramentos do lote 13, da Quadra DQ, do
Loteamento Terras de Sta Cristina - Gleba I, (atualmente denominado Riviera de Santa Cristina I).
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados
na inicial. Não sendo contestada a ação, 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 Osasco, aos 02 de agosto de 2018.                                         (18 e 21)

Lucio Brazil Real Estate S/A - CNPJ/MF n° 08.529.061/0001-52 - NIRE n° 35300342151
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária em 21.12.2017.

Data, Hora, Local: 21.12.2017, às 15hs, na sede social, Rua do Rocio, 350 -14º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP. Convo-
cação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Wilson Pinto Rodrigues, secretário: Miguel 
Maia Mickelberg. Deliberações Aprovadas: a) As Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31.12.2016; b) 
Compensação do prejuízo do exercício de 2016, no valor de R$ 464.429,00, sendo absorvido parte do saldo da conta de lu-
cros acumulados até o exercício de 2015, no valor de R$ 464.429,00 na seguinte ordem: b.1.) Manter R$ 4.000.000,00 para 
a Reserva Legal; b.2.) aprovar a distribuição realizada em 2016, a título de dividendos, na quantia de R$6.000.000,00, aos 
acionistas de acordo com a participação de cada um; b.3.) manter em reservas de lucros acumulados até 31.12.2015 o valor 
de R$ 11.319.025,00. Encerramento: Nada mais. Acionistas: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações - 
Miguel Maia Mickelberg - Diretor, Paulo Eduardo Gonçalves - Diretor, Lucio Empreendimentos e Participações Ltda. Wilson 
Pinto Rodrigues - Administrador. JUCESP 379.509/18-0 em 08/08/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Lucio Brazil Real Estate S/A
CNPJ/MF n° 08.529.061/0001-52 - NIRE n° 35300342151

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Horário e Local: 08.11.2017, às 15:00 horas, na sede social, Rua do Rócio, 350, 14º andar, Vila Olímpia, São Paulo, 
SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sr. Wilson Pinto Rodrigues, Secretário: Miguel Maia Mickelberg. 
Deliberações Aprovadas: Eleitos para ocupar o Conselho de Administração da sociedade, pelo prazo de mandato de 02 
anos a contar da presente data, os Srs.: (i) Rafael Novellino, brasileiro, casado, economista, RG 2.455.760-2 SSP/SP, CPF/
MF 021.174.018-72;(ii) Miguel Maia Mickelberg, brasileiro, casado, economista, RG 62.680.742-6 SSP/SP, CPF/MF 
006.105.080-67; (iii) Sandra Esthy Attié Petzenbaum, brasileira, casada, analista de sistemas, RG 17.015.805 SSP/SP, e 
CPF/MF 132.903.268-37, todos residentes em São Paulo/SP; (iv) Firmino Matias Lucio Júnior, brasileiro, casado, engenheiro 
civil, RG 6.167.177 SSP/SP, CPF/MF 086.909.968-00; (v) Wilson Pinto Rodrigues, brasileiro, casado, engenheiro naval, RG 
6.531.873 SSP/SP, CPF/MF 052.425.568-70; e (vi) Luiz Alberto Matias Lucio Mendonça, engenheiro civil, casado, RG 
8.714.971 (SSP/SP), CPF/MF 036.767.168-92, possuindo os três últimos conselheiros endereço comercial em São Paulo. Os 
Conselheiros ora eleitos serão revestidos em seus respectivos cargos mediante assinatura do respectivo termo de posse, 
declarando não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. Ficam 
ratifi cados todos os atos anteriormente praticados pelos Conselheiros até a presente data. Encerramento: Nada mais. Mesa: 
Wilson Pinto Rodrigues - Presidente, Miguel Maia Mickelberg - Secretário. Acionistas: Cyrela Brazil Realty S.A. 
Empreendimentos e Participações - Miguel Maia Mickelberg - Diretor, Paulo Eduardo Gonçalves - Diretor, Lucio 
Empreendimentos e Participações Ltda. - Wilson Pinto Rodrigues - Administrador. Conselheiros eleitos: Rafael Novellino, 
Miguel Maia Mickelberg, Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Firmino Matias Lucio Júnior, Wilson Pinto Rodrigues, Luiz Alberto 
Matias Lucio Mendonça. JUCESP 379.263/18-0 em 08/08/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

COINVEST COMPANHIA DE INVESTIMENTOS INTERLAGOS
CNPJ nº 61.460.762/0001-65

RELATÓRIO DA DIRETORIA

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 (Em Milhares de Reais) DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 

(Em milhares de reais, exceto o lucro (prejuízo) por ação)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 (Em Milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Companhia (antiga INDÚSTRIAS VILLARES S.A.) está sem atividades 
operacionais desde junho de 2000, tendo fechado seu capital junto à 
Comissão de Valores Mobiliários - CVM em 27 de novembro de 2003.
Em 31 de dezembro de 2013 a controladora tomou a decisão de encerrar 
as atividades da mesma a partir do momento que as suas pendências, 
obrigações e responsabilidades trabalhistas, societárias, cíveis, tributárias 
venham a estar integralmente resolvidas e quitadas. A partir daquela data, 
a sociedade não desenvolveu qualquer atividade, a menos que a mesma 
esteja relacionada com o seu encerramento.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas em conformidade com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e estão consistentes com aquelas 
apresentadas no último exercício social.
As principais práticas adotadas na elaboração das demonstrações 
fi nanceiras são como segue:
a) Ativos e passivos sujeitos à indexação
São atualizados aplicando-se os índices correspondentes. As variações 
monetárias são reconhecidas no resultado do exercício.
b) Investimentos
Os investimentos estão registrados pelo custo de aquisição que são 
inferiores ao valor de mercado.
c) Imobilizado
Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. 
A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em 
consideração o tempo de vida útil estimada dos bens.
d) Lucro (prejuízo) por ação
Calculado com base nas ações em circulação na data de encerramento 
dos exercícios.
3. IMPOSTOS A RECUPERAR
Os saldos classifi cados no ativo circulante referem-se ao imposto de 
renda retido sobre os rendimentos de aplicações fi nanceiras e créditos de 
impostos. Os valores provenientes de exercícios anteriores são atualizados 
monetariamente de acordo com a legislação vigente.

4. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
O valor de Contas a Receber incluído nesta rubrica referem-se a créditos 
diversos, incluindo créditos com empresas coligadas.
5. IMPOSTOS E RETENÇÕES A PAGAR
A composição de impostos e retenções a pagar é como segue:
Descrição 2017 2016     
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (b) 1.644 465
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (b) 750 241
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (PERT) (a) 294 -
PIS, Cofi ns e CSLL Retidos de Terceiros 77 34
Outros Impostos 78 55    
Total a Pagar 2.842 795    
(a) A Companhia mantinha discussão judicial sobre a Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido, porém, a administração optou pela desistência 
da discussão judicial e aderiu ao PERT - Programa Especial de 
Regularização Tributaria com pagamento da sua totalidade em janeiro 
de 2018;

(b) Refere-se a incidência de imposto de renda e contribuição social sobre 
receitas não operacionais de dezembro de 2017 que foram liquidados 
em janeiro de 2018.

6. CONTINGÊNCIAS
As contingências representam processos judiciais e administrativos e 
outras pendências conhecidas até 31 de dezembro de 2017, decorrentes 
do curso normal dos negócios que a Companhia desenvolvia até junho 
de 2000, envolvendo questões cíveis, fi scais, trabalhistas e ambientais. 
Importante destacar que além das contingências que advieram dos seus 
próprios negócios, a sociedade também fi cou responsável e arca com os 
custos e prejuízos das contingências daquelas sociedades que lhe foram 
incorporadas. Dentre estas empresas incorporadas e que tiveram suas 
atividades encerradas citam-se Villares Mecânica S.A. - Vimec em 1996 e 
Villares Control - VIC em 1997.
O valor da provisão está de acordo com as avaliações dos profi ssionais 
responsáveis pelos processos tendo sido acrescido durante o exercício de 
2017 em R$ 1.066 e atingindo em 31 de dezembro de 2017 o montante 
de R$ 13.917. No julgamento da Administração da Companhia, o valor da 

 Capital social  Lucros (Prejuízos)
 realizado Reserva de capital acumulados Total        
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 130 117 (8.100) (7.853)        
Prejuízo do exercício - - (517) (517)        
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 130 117 (8.617) (8.370)        
Lucro do exercício - - 6.829 6.829        
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 130 117 (1.788) (1.541)        

 Notas 2017 2016      
RECEITAS (DESPESAS)
Despesas gerais e administrativas  (7.957) (3.914)
Receitas/Despesas fi nanceiras, líquidas  (195) (2)
Receitas/Despesas não operacionais, líquidas 8 18.442 4.541      
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE 
 RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  10.290 625      
Imposto de renda e contribuição social  (3.461) (1.142)      
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO  6.829 (517)      
LUCRO (PREJUÍZO) POR AÇÃO - R$  68,29 (5,17)      

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

ATIVO Notas 2017 2016      
CIRCULANTE
Disponível  6 12
Impostos a recuperar 3 1 1
Adiantamentos  59 174      
Total do circulante  66 187      
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Depósitos judiciais  399 386
Contas a receber  14.805 4.534      
Total do realizável a longo prazo  15.204 4.920      
PERMANENTE
Investimento  165 165
Imobilizado  38 29
Total do permanente  203 194      
TOTAL DO ATIVO  15.472 5.301      

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Notas 2017 2016      
CIRCULANTE
Impostos e retenções a pagar 5 2.842 795
Contas e serviços a pagar  254 25      
Total do circulante  3.096 820      
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Provisão para contingências 6 13.917 12.851      
Total do exigível a longo prazo  13.917 12.851      
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social 7 130 130
Reserva de capital  117 117
Prejuízos acumulados/Reservas de lucros  (8.618) (8.100)
Lucro (Prejuízo) do exercício  6.830 (517)      
Total do patrimônio líquido  (1.541) (8.370)      
TOTAL DO PASSIVO  15.472 5.301      

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

A Diretoria nas suas atribuições e em atendimento às exigências legais vem apresentar os demonstrativos fi nanceiros da sociedade, do exercício fi ndo em 2017. São Paulo, 15 de agosto de 2018.   A Administração

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 (Em Milhares de Reais)

 2017 2016    
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro (Prejuízo) do exercício 6.829 (517)    
 6.829 (517)    
Variação dos ativos operacionais fi nanceiros
Tributos a compensar - 57
Outros créditos 115 (124)    
 115 (67)    
Variação dos passivos operacionais fi nanceiros
Tributos 2.047 792
Outros passivos 229 (52)    
 2.276 740    
Recursos provenientes das atividades 
 operacionais 9.220 156    
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aumento do realizável a longo prazo (10.284) (4.432)
Diminuição do ativo imobilizado (9) 1
Aumento do exigível a longo prazo 1.066 4.270    
Recursos das atividades de fi nanciamento (9.226) (161)    
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES 
 DE CAIXA (6) (5)    
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
 exercício 12 17
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do 
 exercício 6 12    
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES 
 DE CAIXA (6) (5)    

DIRETORIA
 Presidente - Paulo Diederichsen Villares

 Diretor - Pedro Cruz Villares

Valdenez Silva – Contador – CRC 1SP142819/O-6

provisão é sufi ciente para cobrir as eventuais perdas com os processos 
em andamento.
Os depósitos administrativos e judiciais, no valor de R$ 399 em 31 de 
dezembro de 2017, correspondem aos valores efetivamente depositados 
dos processos que se encontram em andamento e saldos remanescentes 
de processos já encerrados e ainda não levantados.
7. CAPITAL SOCIAL
O capital social em 31 de dezembro de 2017 é dividido em 100.000 ações 
ordinárias sem valor nominal, no valor total de R$ 130.
8. RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS, LÍQUIDAS
As Receitas não operacionais são advindas: a) de recuperações de valores 
fi scais, b) de levantamento de depósitos em processos judiciais e c) de 
indenizações e reembolsos de apólices de seguros em processos em 
que a sociedade era a parte demandada. As Despesas não operacionais 
incluem a atualização da provisão para contingencias descritas na Nota 
Explicativa 6.

O pretendente: DOUGLAS WILLIAM PEREIRA NABARRETE, profi ssão: advogado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Guararapes, SP, data-nascimento: 30/04/1989, 
residente e domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Nabarrete e de 
Márcia Pereira Nabarrete. A pretendente: DAIANA PERES APOLINÁRIO, profi ssão: 
advogada, estado civil: solteira, naturalidade: em Passo Fundo, RS, data-nascimento: 
03/05/1987, residente e domiciliada na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lha de Abrao dos 
Santos Apolinário e de Vandeli Terezinha Peres Apolinário.

O pretendente: ASSUERO FRANCISCO SILVA, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro, SP, data-nascimento: 14/04/1978, 
residente e domiciliado no Jardim Thealia, São Paulo, SP, fi lho de Alexandrino Francisco 
Neto e de Rita Josefa Alexandrino da Silva. A pretendente: REGIANE APARECIDA 
ZULATO DE SOUZA, profi ssão: assistente comercial, estado civil: solteira, naturalidade: 
em São Paulo, SP, data-nascimento: 23/01/1992, residente e domiciliada na Vila Cleonice, 
São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Diogo de Souza e de Beatriz Zulato de Souza.

O pretendente: FERNANDO ONOFRE MACÊDO, profi ssão: analista de negócios, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1979, 
residente e domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio dos 
Santos Macêdo e de Genoveva Onofre Macêdo. A pretendente: MAYARA RIBEIRO 
CURDOGLO, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: em Osasco, SP, 
data-nascimento: 15/12/1990, residente e domiciliada na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lha 
de João Carlos Curdoglo e de Silvana Ribeiro Curdoglo.

O pretendente: REINALDO ZUCCARELLI, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 07/01/1955, residente e 
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Ranulpho Zuccarelli e de Alzira 
da Silva Zuccarelli. A pretendente: IVETE NAKATA, profi ssão: aposentada, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em Fernandópolis, SP, data-nascimento: 08/11/1954, residente e 
domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Kazunory Nakata e de Maria Nakata.

O pretendente: FRANCISCO ANTONIO NEVES DANTAS, profi ssão: encarregado de 
corte, estado civil: solteiro, naturalidade: em Bonito de Santa Fé, PB, data-nascimento: 
07/09/1981, residente e domiciliado no Jardim Independência São Paulo, SP, fi lho de 
Deusimar Pereira Dantas e de Maria de Lourdes das Neves Dantas. A pretendente: ANA 
TANILDES LINHARES SILVA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Vargem Grande, MA, data-nascimento: 23/09/1993, residente e domiciliada no Jardim 
Independência São Paulo, SP, fi lha de João Rodrigues da Silva Filho e de Luzia Linhares.

O pretendente: STEFANO LOPES MENDES BOIBA, profi ssão: auxiliar de PCP, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 11/09/1990, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Mendes Boiba 
e de Francisca Maria Araujo Lopes. A pretendente: IZABELA JANINE DOS SANTOS 
MUCHIOTTI, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, 
SP, data-nascimento: 24/02/1990, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, 
fi lha de Arvarinho Muchiotti e de Zilda Viana dos Santos Muchiotti.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ANDRÉ KATO VIEIRA, profi ssão: assistente de apoio ao aluno, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
14/11/1992, residente e domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Juarez Vieira 
e de Rosemeire Kato Vieira. A pretendente: ÉVELYN VALARINI DO NASCIMENTO, 
profi ssão: analista comercial junior, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 15/03/1993, residente e domiciliada na Vila 
Alpina, São Paulo, SP, fi lha de Ademar Jeremias do Nascimento e de Silvana Valarini 
do Nascimento.

O pretendente: FELIPE ALVES DOS SANTOS, profi ssão: engenheiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 
30/05/1991, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo 
Alves dos Santos e de Célia Alves dos Santos. A pretendente: FRANCINE FREIRE 
BRASILEIRO, profi ssão: arquiteta, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Mariana, SP, data-nascimento: 25/09/1990, residente e domiciliada na Vila 
Prudente São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis Brasileiro e de Celina Freire 
Brasileiro.

O pretendente: RENATO CASSIMIRO DE FREITAS DA SILVA, profi ssão: comerciante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Utinga, Santo André, SP, data-nascimento: 
04/12/1989, residente e domiciliado no Jardim Ibitirama, São Paulo, SP, fi lho de José 
Rubens de Freitas da Silva e de Valdenice Maria de Freitas Lemos. A pretendente: 
JESSELYN TAIANE PEREIRA DA SILVA, profi ssão: técnica de enfermagem, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 21/09/1995, 
residente e domiciliada no Jardim Ibitirama, São Paulo, SP, fi lha de Diogenes da Silva e 
de Andrea da Cruz Pereira.

O pretendente: RODRIGO GOMES DE CARVALHO, profi ssão: bancário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1988, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Rubens Gomes de 
Carvalho Filho e de Ermelinda Aparecida Rosa de Carvalho. A pretendente: TATIANA 
CALTABIANO DA SILVA, profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: 
em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 26/04/1984, residente e domiciliada 
na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de Vander Batista da Silva e de Maria Aparecida 
Caltabiano Batista da Silva.

O pretendente: FERNANDO TEIXEIRA LEANDRINI, profi ssão: contador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1981, residente e 
domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Antonio Leandrini e 
de Marli Rosa Teixeira Leandrini. A pretendente: THAÍS DE LIMA RODRIGUES, 
profi ssão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira 
César, SP, data-nascimento: 02/12/1984, residente e domiciliada na Vila Santa 
Clara, São Paulo, SP, fi lha de Ocione Nascimento Rodrigues e de Katia Foloni de 
Lima Rodrigues.

O pretendente: JONAS FERNANDES DE LIMA JUNIOR, profi ssão: pintor automotivo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
27/05/1995, residente e domiciliado na Vila Graciosa, São Paulo, SP, fi lho de 
Jonas Fernandes de Lima e de Francisca dos Santos Silva. A pretendente: BRUNA 
HERNANDES HORVATH, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 21/04/1993, residente e domiciliada 
no Jardim Ângela, São Paulo, SP, fi lha de Renato Horvath e de Sueli Hernandes 
Horvath.
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TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO SETOR
Funcionária técnica em radiologia e recebe o adicional de insalubri-
dade, ficou grávida e não pode mais exercer a função devido aos ricos 
de radiação. Empresa deve transferir para outro setor, sem o adicional? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO DE APRENDIZ
Como é regulada a contratação de Jovem Aprendiz e Pessoas com 
Deficiência Física. A partir de quantos funcionários existe a necessidade 
de contratação? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO DE APOSENTADO POR INVALIDEZ
Na rescisão do aposentado por invalidez, a empresa pagar a multa 
de 40% do FGTS? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COM AS NOVAS REGRAS PARA AS FÉRIAS, COMO PROCEDER CASO OS 
PERÍODOS DE DESCANSO ULTRAPASSAREM O 2º PERÍODO AQUISITIVO?

As férias serão concedidas por ato do empregador. Sendo o período 
gozado após o período concessivo, as férias serão pagas em dobro. 
Portanto, o problema para a empresa será o pagamento em dobro. 
Base Legal: artigos 134 e 137 da CLT.

DESCONTO NO PAGAMENTO DE AUTÔNOMO
Empresa efetuou o recibo de pagamento de autônomo (RPA), esse 
recibo tem opção de “outros descontos”, podemos lançar o desconto do 
uniforme? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

ATESTADOS DE CIDS DIFERENTES
Qual o entendimento com os atestados de CID diferentes dentro do 
mesmo mês. Eles podem ser somados para que a empresa pague somente 
os primeiros 15 dias? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA SEM MOVIMENTO
Empresa sem funcionários, sem pagamento de pró-labore, sem con-
tratação de prestadores de serviços, está obrigada a aderir ao E-Social? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1006829-81.2017.8. 26. 0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 8ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Longobardi
Campana, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Alexandre Jesus Dos Santos, Brasileiro, RG
41.420.794-4, CPF 342.304.668-62, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de
Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, objetivando o recebimento da quantia de R$
2.488,14, referente contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pague a quantia reclamada ou ofereça embargos. Não sendo embargada 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 12 de julho de 2018.                                                                                             (18 e 21)

Nesta terceira edição do tema, segue valendo a mesma ob-
servação feita desde a primeira: a referência não é à palavra 
maldita, vocábulo que traduz a ideia de maldição, danação, 

imprecação, esconjuro, anátema etc., mas à palavra dita mal, isto 
é, de forma incorreta, fora do objetivo contextual a que se destinava...

A frase que focamos agora foi pronunciada no início deste mês, 
mais exatamente no dia 6. Em pronunciamento já de pré-campanha, 
o candidato a vice-presidente na chapa do deputado e capitão da 
reserva do Exército Brasileiro Jair Bolsonaro, general-de-exército 
Antônio Hamilton Martins Mourão, declarou que o Brasil “herdou 
a cultura de privilégios dos ibéricos, a indolência dos índios e a 
malandragem dos africanos”!

Talvez ele estivesse, de certa forma, aludindo ao poema “Raça”, 
que tenho recitado em algumas ocasiões no Brasil e em Portugal. 
Naquele país, eu a declamei no auditório da Universidade de Co-
imbra e, posteriormente, em entrevista à RTP – Rádio e Televisão 
Portuguesa (o Youtube tem esse registro). Os versos iniciais dizem:

“O brasileiro traz dentro de si

Um português, um negro e um índio guarani.

O luso deu-lhe a fi bra audaz, arrojadiça

E a fi dalguia própria dessa raça.

O índio, a indolência, a preguiça,

O amor à pesca, a inclinação à caça.

No excesso de carinhos e de zelos,

Refl ete do africano o meigo coração,

E às vezes, do cabelo, aquela permanente ondulação”

O poema segue, mas fi co por aqui. Nele, há uma leveza de poesia 
nas expressões usadas e, além disso, a famosa “liberdade poética”, 
que quebra rigores, preconceitos, tabus e paradigmas. Em um dis-
curso político, porém – principalmente proferido por alguém que é 
par de um candidato extremamente combatido por certos grupos – a 
coisa muda de fi gura! Pode ser tomada como expressão ofensiva, 
agresiva e preconceituosa! Foi o que aconteceu: A Ong EDUCAFRO 
– Educação e Cidadania de Afrodescendentes, protocolou pedido de 
investigação por parte do Ministério Público do Rio Grande do Sul!

O caso nos remete a um precedente bem antigo, dos anos 1960! 
Na corrida presidencial daquele ano, concorria com Jânio Quadros 
um militar de alto coturno e indubitável competência, que havia sido 
ministro da Guerra do governo Juscelino Kubistchek de Oliveira. 
Era o Marechal (sim, naquele tempo havia esse posto, de general 
cinco estrelas!) Henrique Batista Duffl es Teixeira Lott, brioso militar, 
amante da legalidade e da democracia, nascido em Minas Gerais, 
em 16 de novembro de 1894 e falecido no Rio de Janeiro em 19 de 
maio de 1984.  Conta-se que recebeu uma espada de ouro, ofertada 
pela comunidade defensora da legalidade constitucional. (Segundo 
familiares, ele recusou o valioso e honroso presente e continuou 
usando a espada convencional,)

Excelente como militar, não era tanto como orador. Possivelmente 
o hábito da linguagem da caserna limitasse, engessasse sua comu-
nicação com o público.

Verdade ou não, diziam que cada vez que fazia um discurso de 
campanha, ganhava votos... para o adversário! No caso, o “hors con-
cours” em comunicação e falas Professor Jânio da Silva Quadros...

Narra a lenda – e pode ser nada mais que lenda – que, falando em 
um grande comício em Belo Horizonte, capital de sua terra natal, 
com ênfase à sua indubitável reputação de homem probo, honesto, 
leal e disciplinado, teria se saído com esta:

“Eu, se eleito for, farei em minha vida pública o que sempre fi z 
na privada!”

Pois é, nos cursos de Oratória destaco que a Estilística recomenda 
que tornemos o discurso mais leve e agradável pelo uso d a elipse, 
que consiste na supressão de uma palavra ou expressão facilmente 
entendível pelo contexto.

É um bom recurso. Mas exige muito cuidado, como no caso em foco!

J. B. Oliveira é Consultor de Empresas, Professor Universitário, Advogado e 
Jornalista. É Autor do livro “Falar Bem é Bem Fácil”, e membro da Academia 

Cristã de Letras. - www.jboliveira.com.br – jboliveira@jbo.com.br.

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

Aí vão
mais frases 
mal...ditas!
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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: JULIO CEZAR CELESTINO RODRIGUES, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, quimico, nascido em São Paulo - SP, aos 12/05/1984, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Rodrigues Neto e de Sandra Regina Celestino 
Rodrigues; A pretendente: THAMYRIS CALIÓ ALFENAS, nacionalidade brasileira, sol-
teira, administradora, nascida em São Paulo - SP, aos 15/12/1990, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Robson Walberto Alfenas e de Lais Calió Alfenas.

O pretendente: BRUNO HENRIQUE FRANÇA DE JESUS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, treinador comercial, nascido em São Paulo - SP, aos 12/06/1997, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elizangela França de Jesus; A pre-
tendente: RAFAELA ILAZ STACHAK, nacionalidade brasileira, solteira, atendente, 
nascida em São Paulo - SP, aos 22/02/1998, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Miguel Stachak Neto e de Janeglaucia Vieira Ilaz.

O pretendente: DAVID JOSE DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de 
serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 20/12/1995, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Amaro Jose da Silva e de Cicera Maria da Silva; 
A pretendente: CAMILA LETICIA DE AGUIAR, nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, nascida em Recife - PE, aos 16/01/1998, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Leticia Fatima de Aguiar.

O pretendente: ANTONIO JOSÉ MAXIMO SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, chur-
rasqueiro, nascido em Piracuruca - PI, aos 10/03/1985, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco Gomes da Silva e de Francisca Maria Máxima Silva; A 
pretendente: ELITÂNIA DA SILVA SANTOS DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, 
solteira, camareira, nascida em Arcoverde - PE, aos 07/03/1982, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elis Santos do Nascimento e de Edileuza Maria da Silva.

O pretendente: WAGNER DE CAMPOS, nacionalidade brasileiro, divorciado, mecânico, 
nascido em Campinas - SP, aos 14/06/1971, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Vradir de Campos e de Terezinha Aparecida Tavares de Campos; 
A pretendente: SIMONE MARIA DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, cozi-
nheira, nascida em Recife - PE, aos 01/08/1970, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Sonia Maria da Silva.

O pretendente: JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
eletricista, nascido em São Paulo - SP, aos 13/12/1993, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Carlos da Silva Ribeiro e de Susy Regina da Silva; A pretendente: 
CAMILA FERREIRA DE SOUSA, nacionalidade brasileira, solteira, atendente, nascida 
em São Paulo - SP, aos 20/03/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Raimundo Nonato Ferreira de Sousa e de Anatalia Maria da Conceição Sousa.

O pretendente: CLEYTON DIAS RODRIGUES, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 12/03/1977, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Gerson Rodrigues e de Maria das Dores Dias; 
A pretendente: NADINE RODRIGUES BARBOSA, nacionalidade brasileira, solteira, de 
serviços domésticos, nascida em São Paulo - SP, aos 27/07/1979, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Joaquim Barbosa e de Maria das Graças Rodrigues.

O pretendente: EVANDRO PINTO FERNANDES, nacionalidade brasileiro, viúvo, gar-
çom, nascido em Remancio, Cariré - CE, aos 30/06/1967, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adonias Fernandes Rodrigues e de Auri Pinto Rodrigues; 
A pretendente: CÉLIA DOS ANJOS, nacionalidade brasileira, divorciada, técnica de 
enfermagem, nascida em Teófi lo Otoni - MG, aos 26/10/1966, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP.

O pretendente: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, soltei-
ro, ajudante de motorista, nascido em Altos - PI, aos 18/10/1975, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Pereira dos Santos e de Maria da Cruz de 
Sousa; A pretendente: ELIZA MACHADO DA LUZ, nacionalidade brasileira, solteiro, de 
serviços domésticos, nascida em São Paulo - SP, aos 22/01/1992, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José da Luz e de Maria de Lourdes Machado Pereira.

O pretendente: MICHEL ALKIMI GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
operador de máquinas, nascido em São Paulo - SP, aos 25/02/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Gomes da Silva Filho e de Clara Alkimi Gomes 
da Silva; A pretendente: NÁGILA SOUZA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
babá, nascida em Barra do Choça - BA, aos 05/08/1987, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Ananias dos Santos e de Nilza Lima de Souza.

O pretendente: RICARDO BORGES BARBOSA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 10/02/1978, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Josenildo Antonio Barbosa e de Irma Borges Barbosa; A 
pretendente: GLEYCE TARCIANA LINO DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Maceió - AL, aos 31/05/1988, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Pedro Silva Filho e de Maria Betania Lino da Silva.

O pretendente: LEANDRO BARROS SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, porteiro, 
nascido em Cotia - SP, aos 13/03/1997, residente e domiciliado neste distrito, São Pau-
lo - SP, fi lho de Edmilson Barros da Silva e de Elizete Silva dos Santos; A pretendente: 
THAIS COSTA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida 
em Jandira - SP, aos 01/02/1999, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Nelson Simão da Silva e de Maria do Carmo da Costa.

O pretendente: BRENO SILVA DE ARAUJO, nacionalidade brasileiro, solteiro, frentista, 
nascido em Brasília, Distrito Federal, aos 15/01/1997, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Lemos de Araujo e de Célia Maria Rodrigues da 
Silva; A pretendente: NATALIA SANTOS DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, nascida em Ibiúna - SP, aos 29/05/2000, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Carlos Antonio da Silva e de Maria Jose dos Santos.

O pretendente: JOSETE DE OLIVEIRA SOUSA, nacionalidade brasileiro, solteiro, porteiro, 
nascido em Nossa Senhora dos Remédios - PI, aos 01/05/1985, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antero Marques de Sousa e de Maria do Socorro Oliveira 
dos Santos; A pretendente: JUSSARA DA SILVA PEREIRA, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Suzano - SP, aos 19/04/1994, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Juraci Lisboa Pereira e de Marisa Alaide da Silva Pereira.

O pretendente: ADRIEL FELICIO LOURENÇO SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 28/12/1995, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elias Felicio Silva e de Rute Lourenço da 
Silva; A pretendente: THÂMARA SANTANA FERRAZ, nacionalidade brasileira, solteiro, 
monitora, nascida em Lorena - SP, aos 06/07/1998, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Otoniel Ferraz dos Santos e de Hosana Santana André Ferraz.

O pretendente: RAFAEL FIRMINO SOUZA DIAS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
açougueiro, nascido em Águas Belas - PE, aos 01/12/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Batista de Souza e de Rosivalda Maria da 
Conceição; A pretendente: NATASHA FERREIRA MORILLA, nacionalidade brasileira, 
solteira, confeiteira, nascida em Mogi das Cruzes - SP, aos 31/07/1991, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Campos Morilla e de Clara 
Aparecida Ferreira Morilla.

O pretendente: TIAGO PEREIRA CAZZOTO, nacionalidade brasileiro, solteiro, gerente 
comercial, nascido em São Paulo - SP, aos 09/05/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Laercio Cazzoto e de Eva Pereira Porto Cazzoto; A pre-
tendente: MARIANE CHAVES SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, corretora de 
imóveis, nascida em São Paulo - SP, aos 26/01/1993, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Claudio Cesar de Souza e de Maria das Dores Chaves Camelo.

O pretendente: ANDRÉ PEREIRA CAZZOTO, nacionalidade brasileiro, solteiro, analista 
fi scal, nascido em São Paulo - SP, aos 19/04/1990, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Laercio Cazzoto e de Eva Pereira Porto Cazzoto; A pretendente: 
JÉSSICA CHAVES SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, bancária, nascida em São 
Paulo - SP, aos 22/02/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Jose Antonio Silva e de Maria Selia Chaves Camelo Silva.

O pretendente: GUSTAVO DOS SANTOS MORAIS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 15/02/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio de Souza Morais e de Elisete dos Santos Gouveia; 
A pretendente: CAMILA LOPES CASUMBA, nacionalidade brasileira, solteira, atenden-
te, nascida em São Paulo - SP, aos 28/10/1988, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Diocleciano Pereira Casumba e de Edinalva Lopes Casumba.

O pretendente: ANDERSON ANTONIO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em São Paulo - SP, aos 03/12/1983, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Antonio da Silva e de Josefa Maria de 
Santana Silva; A pretendente: DÉBORA ALVES DE SOUZA SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de padaria, nascida em São Paulo - SP, aos 01/06/1989, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Osdalho Vieira da Silva e 
de Edimaria Alves de Souza.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE ALVES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, sol-
teiro, metálurgico, nascido em São Paulo - SP, aos 13/06/1994, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aparecido Pedro da Silva e de Jaidete Alves da 
Cunha; A pretendente: VALDELUCIA GOUVEIA DE LIMA, nacionalidade brasileira, 
divorciado, auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 26/07/1980, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valtemi Gouveia de Lima e de Maria 
de Lourdes Menezes de Lima.

O pretendente: SANDRO MOURA FERREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, técnico 
de aquecedor, nascido em Osasco - SP, aos 19/06/1979, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Teodoro Ferreira e de Onélia Moura Ferreira; A 
pretendente: ALEXIA SANT´ANA DE LIMA, nacionalidade brasileira, solteira, maquiadora, 
nascida em São Roque - SP, aos 07/03/1999, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Alex Amorim de Lima e de Vanessa Silva Sant´Ana.

O pretendente: THIAGO FRANÇA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
mecânico, nascido em São Paulo - SP, aos 23/04/1997, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alcides Francisco da Silva e de Maria Gildete de França 
Silva; A pretendente: LARA DA CUNHA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
assistente de coordenação, nascida em São Paulo - SP, aos 27/04/1996, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Rogerio Neves dos Santos e 
de Regina Aparecida da Cunha Santos.

O pretendente: ITAMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
atendente de loja, nascido em Utinga - BA, aos 11/09/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sivaldo Dantas dos Santos e de Maria Oliveira 
dos Santos; A pretendente: ECINÉLIA GUEDES SANTOS, nacionalidade brasileia, 
solteira, atendente de loja, nascida em Coluna - MG, aos 21/10/1996, residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Correia dos Santos e de Maria 
das Mercês Guedes Santos.

O pretendente: LUIZ FELIPE DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, professor de 
música, nascido em São Paulo - SP, aos 17/09/1995, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de João Luiz da Silva e de Rosa Olimpio da Silva; A pretendente: 
JÉSSAMY MONIQUE PEIXOTO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
babá, nascida em São Paulo - SP, aos 02/08/1997, residente e domiciliada e domicilaida 
neste distrito,São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos dos Santos Junior e de Marly Peixoto.

O pretendente: JEFFERSON MARCELO DA SILVA LOPES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
pintor de construção civil, nascido em São Paulo - SP, aos 27/11/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Lopes e de Luzinete Vieira da Silva; A pretendente: 
RENATA APARECIDA GONÇALVES SOUSA, nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, 
nascida em São Paulo - SP, aos 24/12/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Jose Francisco de Souza e de Silvia Aparecida Gonçalves Sousa.

O pretendente: BRUNO DA SILVA RIBEIRO, nacionalidade brasileiro, solteiro, mecânico, 
nascido em Aquidauana - MS, aos 06/03/1987, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Bento Félix Ribeiro e de Maria José da Silva Ribeiro; A pretendente: 
CAMILA JULIA DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, de serviços domésticos, 
nascida em Osasco - SP, aos 22/11/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Herculano Severino da Silva e de Julia Genoveva da Silva.

O pretendente: GILMAR SABBATINI NOVAIS, nacionalidade brasileiro, solteiro, técnico 
de laboratório, nascido em Ferraz de Vasconcelos - SP, aos 15/09/1990, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Davi Pereira Novais e de Geane Sa-
bbatini; A pretendente: FABRÍCIA MEDEIROS PORTO, nacionalidade brasileira, solteira, 
encarregada de loja, nascida em Itagimirim - BA, aos 29/09/1986, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Anísio Souza Pôrto Filho e de Nilda Medeiros.

O pretendente: RICARDO VIEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, vendedor, nascido 
em São Paulo - SP, aos 01/12/1976, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Sebastião Adail Vieira e de Santa Catarina Vieira; A pretendente: ANDREA DA 
SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, cozinheira, nascida em São Paulo - SP, aos 
10/12/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Vanildo da 
Silva e de Roseli Aparecida dos Passos da Silva.

O pretendente: EDNALDO DE LIMA PEREIRA, nacionalidade brasileiro, divorciado, operador 
de pórtico, nascido em Riacho dos Cavalos - PB, aos 28/11/1973, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edgar Odilon Pereira e de Maria de Fátima de Lima Pereira; 
A pretendente: MARIA JOSÉ DE LIMA PEREIRA, nacionalidade brasileira, divorciada, do 
lar, nascida em Catolé do Rocha - PB, aos 19/03/1990, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Pereira e de Albanete de Lima Pereira.

O pretendente: LEANDRO DOS SANTOS LEAL, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
pedreiro, nascido em Santos - SP, aos 25/08/1990, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Cosme Leal e de Tania Maria dos Santos; A pretendente: 
DINE STEFANIE ANDRÉ, nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de produção, 
nascida em São Paulo - SP, aos 10/08/1994, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Nadil Patrocinio André e de Maria Silvia André.

O pretendente: JORGE TADEU DE MORAES, nacionalidade brasileiro, divorciado, auxiliar 
de expedição, nascido em São Paulo - SP, aos 04/02/1969, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aparecido Antonio de Moraes e de Carolina Rodrigues de 
Moraes; A pretendente: ADRIANA SOLERO, nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar 
de enfermagem, nascida em São Paulo - SP, aos 26/08/1970, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Domingos Sergio Solero e de Merces Maria de Lima Solero.

O pretendente: CLEUVISON SANTANA DE MATOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motoboy, nascido em Queimadas - BA, aos 18/10/1993, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Adilson Serapião de Matos e de Maria Isabel Santana de Matos; A 
pretendente: RAFAELA SANTANA COUTINHO, nacionalidade brasileira, solteira, operadora 
de telemarketing, nascida em Paudalho - PE, aos 12/12/1995, residente e domiciliada nete 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilson Olimpio Coutinho e de Ivoneide Olegário de Santana.

O pretendente: GUILHERME NASCIMENTO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
assistente administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 03/10/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Oseias Marcos da Silva e de Giselda Maria do Nasci-
mento; A pretendente: BIANCA FERRAZ CARVALHO, nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, nascida em São Roque - SP, aos 01/12/1997, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Marcelo Ferreira de Carvalho e de Elandia Ferraz de Carvalho.

O pretendente: GUSTAVO PIASSA BITENCOURT DIAS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, fi scal de coletas, nascido em São Paulo - SP, aos 01/08/1995, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Bitencourt Dias e de Silvia Piassa 
Dias; A pretendente: TAMIRIS MARTINS LIMA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 20/04/1997, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Pereira Lima e de Maria Lucineide Martins Lima.

O pretendente: DERANILTON SANTOS E SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, contro-
lador de acesso, nascido em São Paulo - SP, aos 03/04/1992, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aderaldo de Moura e Silva e de Edileide dos Santos e Silva; 
A pretendente: PATRICIA DE SOUZA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, 
nascida em São Paulo - SP, aos 28/04/1993, residente e domiciliada e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Ferreira da Silva e de Maria Pereira de Souza Silva.

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: JONAS SALCEDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
planejamento e controle de produção, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (24/05/1984), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Djalma José da Silva e 
de Silza Salcedo da Silva. A pretendente: BRUNA SOUZA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão atendente de prescrição magistral, nascida em Bebedouro, SP, no dia 
(27/06/1988), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Euclydes 
Tadeu dos Santos e de Maria do Socorro de Souza dos Santos.

O pretendente: ÉVERTON PEREIRA DE SALES, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (08/11/1982), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Dirceu de Sales e de Vaneide Pereira de Oliveira. A pretendente: 
LADY DAIANE SALES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Osasco, SP, no 
dia (30/06/1984), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo 
Campos Sales e de Maria Vera Reis Sales.

O pretendente: IDÁRIO KOHUT, estado civil viúvo, profi ssão encarregado de produção, 
nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (17/02/1967), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Kohut e de Ana Chincowitz Kohut. A pretendente: 
MARIA LUCIA CELESTINO COSTA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Juazeiro do Norte, CE, no dia (22/07/1973), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Celestino e de Osmarina Ferreira Celestino.

O pretendente: ROSO CARDOSO, estado civil divorciado, profi ssão empresário, nascido 
nesta Capital, Perus, SP, no dia (06/09/1968), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Pedro Cardoso e de Angelina Lucia Cardoso. A pretendente: 
LIGIA IZALTINA DE SANT'ANA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Porto Belo, SC, no dia (02/03/1970), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Idercio Manoel de Sant'Ana e de Izaltina Ana Martins de Sant'Ana.

O pretendente: CLEITON DA SILVA FRANÇA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, SP, no dia (14/08/1997), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Vieira França e de Adriana Bispo da Silva. A pretendente: 
BEATRIZ XAVIER FRANCO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta 
Capital, SP, no dia (15/05/2002), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Gilberto Benedito Franco e de Claudia Xavier Ferreira.

O pretendente: DIOGO CARLOS LINS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
marceneiro, nascido em Carapicuíba, SP, no dia (25/04/1982), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Ferreira da Silva e de Maria de Lourdes Lins. 
A pretendente: GIZÉLIA BISPO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em Rio Real, BA, no dia (24/07/1992), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaldo Alves dos Santos e de Maria Neuza Bispo.

O pretendente: MÁRIO SERGIO VIEIRA MARTINS, estado civil divorciado, profi ssão 
porteiro, nascido em Piracaia, SP, no dia (20/02/1958), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mario Vieira Martins e de Djanira Ferreira Martins. A preten-
dente: LENICE NUNES MARQUES, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em Cedro de São João, SE, no dia (07/06/1970), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Marques e de Maria de Lourdes Nunes Marques.

O pretendente: EDUARDO ROMEIRO BUNHARO, estado civil solteiro, profi ssão vende-
dor, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (26/02/1991), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adevaldo Bunharo e de Katia Cilene Romeiro Bunharo. A 
pretendente: REBECCA NEVES ASSIS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de treina-
mento, nascida em Caieiras, SP, no dia (22/05/2000), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Rubens de Paula Assis e de Angela Cristina Neves Assis.

O pretendente: MARCIO ROGERIO DOS SANTOS SARTORI REZENDE, estado civil 
divorciado, profi ssão operador de máquina, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia 
(31/05/1983), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Re-
zende e de Dulcineia dos Santos Sartori Rezende. A pretendente: VANESSA SOARES 
DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida em Caieiras, SP, no dia 
(27/12/1980), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Luiz da 
Silva e de Isabel Jose Soares da Silva.

O pretendente: ARLEN RODRIGUES ROSA PINTO, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de garantia, nascido em Francisco Morato, SP, no dia (19/07/1985), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Rodrigues Pinto e de Aparecida 
Maria Rosa Ferreira. A pretendente: LIDIANE VIEIRA DOS SANTOS, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, SP, no dia (09/06/1995), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Agnaldo Pereira dos 
Santos e de Maria José Vieira.

O pretendente: CRISTIAN FERNANDES FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão ban-
cário, nascido nesta Capital, Liberdade, SP, no dia (16/05/1990), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Celso Antonio Leite Ferreira e de Elza Fernandes 
de Moraes Ferreira. A pretendente: BÁRBARA GARCIA BRONZERI, estado civil solteira, 
profi ssão bancária, nascida em Caieiras, SP, no dia (07/03/1994), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jairo Carlos Bronzeri e de Kátia Silene Garcia Bronzeri.

O pretendente: MAURICIO DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
de manutenção, nascido nesta Capital, SP, no dia (06/07/1982), residente e domiciliado 
em Francisco Morato, SP, fi lho de Martinho Ramos Pereira e de Virginia Gonçalves dos 
Santos. A pretendente: MARCIANA PEREIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em Acopiara, CE, no dia (28/05/1984), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Miguel Pereira Neto e de Maria Socorro da Silva.

O pretendente: SAMUEL APARECIDO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
mecânico, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia (25/08/1997), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rubens Candido de Oliveira Junior e de Pryscilla 
Borghi Aparecido de Oliveira. A pretendente: GISELE MARTINS ABREU, estado civil 
solteira, profi ssão professora de música, nascida em Jundiaí, SP, no dia (15/03/1997), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vagner de Paula Abreu e 
de Marlene Rezende Martins.

O pretendente: ARIOLANDO ALVES ARARUNA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em Itaporanga, PB, no dia (16/03/1979), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ariolando Alves Araruna e de Maria do Socorro Lemos Alves. 
A pretendente: HELEN PALOMA DE OLIVEIRA BARBOZA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia (21/08/1992), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Maria Barboza e de Ribarmoine de Oliveira Barbosa.

O pretendente: RICARDO VALENTIM, estado civil viúvo, profi ssão analista operacional, 
nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia (01/02/1978), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Valentim Sobrinho e de Sonia Maria Valentim. A 
pretendente: CAMILA RIBEIRO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão coorde-
nadora RH, nascida em Caieiras, SP, no dia (08/06/1986), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arnaldo Albino de Oliveira e de Marilene Clara Ribeiro.

O pretendente: CARLOS ALBERTO AGUIAR FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
jardineiro, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (25/09/1962), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Aparecido Ferreira e de Benedicta da Gloria 
Aguiar Ferreira. A pretendente: MARCIA PEDROZO DE SIQUEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (05/09/1968), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Pedrozo de Siqueira e de Maria Terezinha 
Camargo de Siqueira.
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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: LUIS EDUARDO RIBEIRO, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/03/1971, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Mario Ribeiro Filho e de Antonietta da Costa Ribeiro. 
A pretendente: MARIA LUIZA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Diadema - SP, data-nascimento: 14/01/1979, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Maria Lucia dos Santos. R$ 12,58

O pretendente: ROMEU WASHINGTON BELIDIO NERI, profi ssão: técnico em infor-
mática, estado civil: divorciado, naturalidade: Rio De Janeiro - RJ, data-nascimento: 
20/01/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Neri de Sou-
za e de Angela Maria Belidio Neri. A pretendente: TATIANA TAISA DA SILVA ANDRA-
DE, profi ssão: atendente de consultório, estado civil: solteira, naturalidade: Rio de Ja-
neiro - RJ, data-nascimento: 06/03/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Antonio Carlos de Souza Andrade e de Maria Libia da Silva. R$ 12,58

O pretendente: JONATHAN DE SOUSA GIORDANO, profi ssão: analista de tele-
comunicações, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
25/09/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Alberto de Sou-
sa Giordano e de Eva Marra de Sousa Giordano. A pretendente: CAROLINA ALVES 
NOGUEIRA MARTINS, profi ssão: analista de qualidade, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: Teófi lo Otoni - MG, data-nascimento: 24/12/1992, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Jose Antonio Nogueira e de Cleusa Alves Ferreira. R$ 12,58

O pretendente: FELIPE DE MELO MARTINS, nascido nesta Capital, Consolação - SP, 
no dia 03/01/1993, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de escritório, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Severina de Melo Martins. A preten-
dente: JÉSSYCA CAMARGO GUIMARÃES, nascida nesta Capital, Bom Retiro - SP, 
no dia 12/11/1994, estado civil solteira, profi ssão técnica em saúde bocal, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Elson Dias Guimarães e de Karen 
Luci Camargo Guimarães.
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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:

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
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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:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: GABRIEL FERREIRA DE SANTIS, estado civil solteiro, profi ssão consul-
tor, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 02/08/1991, residente e domiciliado no 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Cesar de Santis e de Marcia Ferreira de Santis. 
A pretendente: ISABELLA LUGLIO, estado civil solteira, profi ssão designer de moda, 
nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 09/06/1993, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carmine Luglio e de Sandra Aparecida Pace Luglio.

O pretendente: CIRO PALMEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão advogado, 
nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 12/10/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Palmeira da Silva e de Izilda Maria Siqueira 
Silva. A pretendente: ANA CAROLINA OLIVEIRA GOMES, estado civil solteira, pro-
fi ssão educadora social, nascida nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia 18/12/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Arnaldo Ribeiro Gomes 
e de Maria Aparecida Oliveira.

O pretendente: DIEGO QUESADA RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 08/05/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alfredo Gomes Ribeiro e de Ana Maria Quesada Aparicio. 
A pretendente: LUCIANA AYARROIO AISSUM, estado civil solteira, profi ssão atriz, nascida 
nesta Capital, Santa Cecilia - SP, no dia 09/03/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Nelson Jose Aissum e de Sonia Aparecida Ayarroio Aissum.

O pretendente: RAFAEL BERTOLACCINI BORTOLATO, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido em Angra dos Reis - RJ (Registrado no Ofi cial de Paraty - 
RJ), no dia 20/07/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Mario José Bortolato e de Joana Doris Bertolaccini Rodrigues Bortolato. A pretendente: 
DANIELLE GOBATTO, estado civil solteira, profi ssão engenheira agronôma, nascida 
nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 26/12/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Eliandro Jose Gobatto e de Deborah Aparecida Mazza Gobatto.

O pretendente: ALEKSANDER TEÓFILO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão enfer-
meiro, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 12/10/1979, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Teófi lo da Silva Neto e de Helena Ferreira 
da Silva. A pretendente: SUELÍ APARECIDA PERARO, estado civil solteira, profi ssão 
caixa, nascida em Franca - SP, no dia 30/09/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Otávio Peraro e de Maria Aparecida de Figueiredo Peraro.

O pretendente: RODRIGO DA GLORIA CASTRO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia 13/09/1978, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Norberto Castro Miranda e de Adelina 
Filomena da Gloria Castro. A pretendente: TATIANE LOPES DA SILVA AURICCHIO, 
estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 
06/11/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
Antonio Auricchio e de Ivete Lopes da Silva.

O pretendente: LUCAS GOMES CATOZO, estado civil solteiro, profi ssão advogado, 
nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 28/05/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Elson Catozo e de Susana Gomes de Souza 
Catozo. A pretendente: THAIS CRISTINA ALVES SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
dentista, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 04/04/1989, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Reginaldo Silva e de Elza Alves da Silva.

O pretendente: MAURICIO ROBERTO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de infraestrutura, nascido nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia 29/12/1983, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Gabriel Ferreira de Castro 
e de Ieda Castro de Paula Ferreira. A pretendente: ALINE NASCIMENTO DA ROSA, 
estado civil solteira, profi ssão psicologa, nascida em Porto Alegre - RS (3ª zona), no dia 
19/01/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Vamilton 
Cardoso da Rosa e de Neiva Nascimento da Rosa.

O pretendente: SAMUEL DE FREITAS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia 26/09/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Josevaldo Almeida Santos e de Maria Angelina Silva de Freitas 
Santos. A pretendente: ALINE VITORINO ALVES DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão costureira, nascida em Garanhuns - PE (2ª Zona), no dia 28/12/1991, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Damião Vitorino de Souza e de 
Maria do Socorro Alves da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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