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BOLSAS
O Ibovespa: -1,65% Pontos: 
75.633,77 Máxima de +0,43% 
: 77.232 pontos Mínima de 
-1,87% : 75.466 pontos Volu-
me: 10,21 bilhões Variação em 
2018: -1,01% Variação no mês: 
-4,53% Dow Jones: -0,3% Pon-
tos: 25.656,98 Nasdaq: -0,13% 
Pontos: 7.878,46 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 4,1198 Venda: R$ 4,1203 
Variação: +1,45% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 4,20 Venda: R$ 4,30 
Variação: +1,65% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 4,0721 Venda: R$ 
4,0727 Variação: -0,03% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 4,0500 
Venda: R$ 4,2670 Variação: 
+1,52% - Dólar Futuro (setem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,44% 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$ 1.194,00 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,77% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 155,500 
Variação: +0,39%.

bro) Cotação: R$ 4,1240 Variação: 
+1,95% - Euro (às 17h39) Compra: 
US$ 1,1543 Venda: US$ 1,1544 
Variação: -0,43% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,7540 Venda: R$ 
4,7560 Variação: +0,98% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,6730 Ven-
da: R$ 4,9270 Variação: +0,61%.

Futuro: -2,03% Pontos: 76.125 
Máxima (pontos): 77.810 Míni-
ma (pontos): 75.955. Global 40 
Cotação: 728,004 centavos de 
dólar Variação: -2,96%.

“Fui um bom profeta. 
Pelo menos, melhor
que Marx. 
Ele previra o colapso do 
capitalismo; eu previ o 
contrário, o fracasso
do socialismo”. 
Roberto Campos (1917/2001)
Economista brasileiro

Uma vez constatada a via-
bilidade, há a possibilidade 
de a Valec realizar a execu-
ção de obras de melhorias 
e readequação, bem como 
operar as fases iniciais do 
projeto (AE).

O volume anual de inves-
timentos no setor fer-
roviário tem potencial 

para saltar do patamar atual 
de R$ 9 bilhões para R$ 19 
bilhões no médio prazo se for 
adotada no Brasil uma agenda 
ampla de desenvolvimento do 
setor, de acordo com cálculo 
do gerente setorial de Trans-
portes e Logística do BNDES, 
Dalmo Marchetti.

Segundo ele, os principais 
eixos para elevação dos 
investimentos passam pelo 
planejamento logístico para 
deslocamentos ferroviários 
regionais (adoção das linhas 
de extensão curta ou menor 
volume de transporte, as cha-

 BNDES vê potencial para mais 
do que dobrar investimentos 
no setor ferroviário nacional

madas ‘short lines’), devolução 
ao governo de trechos pouco 
utilizados para que sejam 
relicitados, desenvolvimento 
de novas Parcerias Público-
-Privadas (PPPs), ajustes na 
regulamentação, incentivo a 
novos atores e negócios e preci-
fi cação do direito de passagem.

“O País tem muitas oportu-
nidades nesse setor”, salien-
tou ontem (23), Marchetti, 
durante seminário organizado 
pela Fiesp. O gerente regional 
lembrou que o BNDES realizou, 
neste ano, um planejamento 
amplo de investimentos em 
setores considerados estraté-
gicos para o desenvolvimento 
nacional, entre os quais o seg-

mento ferroviário tem um peso 
importante. “A agenda ferrovi-
ária é muito cara ao BNDES”, 
disse, sinalizando disposição 
do banco estatal para realizar 
investimentos no ramo.

Marchetti observou que 
as ferrovias no Brasil estão 
concentradas em corredores 
de exportação, que vêm aten-
dendo quase exclusivamente o 
escoamento das commodities 
agrícolas e minerais. Na sua 
avaliação, um dos principais 
desafios do setor está em 
diversifi car esse modelo para 
atender também passageiros 
e outros tipos de cargas. Além 
disso, defendeu que é preciso 
haver maior integração das 

O desenvolvimento do setor ferroviário passa pela discussão de como gerar

novos negócios com trechos subutilizados.

ferrovias com os demais modais 
logísticos. 

O gerente de Planos e Pro-
jetos da Valec, Francisco Luiz 
da Costa, acrescentou que o 
desenvolvimento do setor fer-
roviário passa pela discussão 

de como gerar novos negócios 
com trechos subutilizados. A 
sua proposta é que, para cada 
trecho devolvido, seja feita uma 
análise de viabilidade ampla 
para se entender qual seria o 
melhor reúso para a linha.

A União arrecadou R$ 
129,615 bilhões em julho, um 
crescimento real de 12,83% 
comparado a igual mês do ano 
passado. É o maior valor para o 
mês desde 2011, que foi de R$ 
137,375 bilhões. No ano, a ar-
recadação chega a R$ 843,870 
bilhões, com expansão de 
7,74% em relação a igual perío-
do de 2017. Os números foram 
divulgados ontem (23) pela Re-
ceita. As receitas administradas 
chegaram a R$ 118,723 bilhões, 
com crescimento real de 8,38%, 
em julho. É o maior valor para 
o mês desde 2013. De janeiro 
a julho deste ano, o valor fi cou 
em R$ 808,032 bilhões, com 
alta de 6,38%.

O resultado pode ser expli-
cado, principalmente, pela 

A arrecadação foi o maior valor para o mês desde 2013.

Na estrada que liga Paca-
raima a Boa Visita, um grupo 
de cinco jovens venezuelanos 
está há quase uma semana 
caminhando em direção à 
capital de Roraima. Mais de 
200 km separam a capital de 
Pacaraima. Com pouquíssimos 
objetos pessoais, o grupo anda 
apressadamente, na contramão 
da pista sem acostamento. O 
cansaço e a expressão de fome 
são visíveis.

O grupo contou que a difi cul-
dade do percurso da Venezuela 
até o Brasil foi amenizada com 
caronas, doações de alimentos 
e alojamento oferecido por co-
munidades indígenas situadas 
ao longo do caminho.  “Não 
podemos voltar, estamos mi-
grando porque lá [na Venezuela] 
não tem nada. Aqui é a única 
maneira que temos de conseguir 
a comida para os fi lhos”, relatou 
Julio Cezar Astudillo.

Grupo de imigrantes venezuelanos percorre a pé o trecho

de 215 km entre Pacaraima e Boa Vista.

O presidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, afi rmou ontem (23) que um eventual 
impeachment “quebraria” o mercado fi nanceiro, 
após a notícia de que seu ex-advogado Michael 
Cohen decidiu colaborar com a Justiça. “Vou 
dizer uma coisa: se eu fosse impichado, acho 
que o mercado quebraria. Acho que todo mundo 
fi caria muito pobre”, declarou o mandatário à 
“Fox News”. “Não sei como você poderia impi-
char alguém que faz um grande trabalho”, disse.

A palavra “impeachment” passou a fi gurar na 
imprensa norte-americana após Cohen ter se decla-
rado culpado de oito acusações, incluindo violação 

de regras eleitorais. Ele diz ter dado dinheiro para 
evitar que duas mulheres, Stephanie Clifford e 
Karen McDougal, revelassem casos extraconjugais 
com Trump, que afi rma que o dinheiro saiu de seu 
próprio bolso, mas sem que ele soubesse.

A posição de apostar no impeachment de 
Trump, no entanto, não é consenso nem mesmo 
no Partido Democrata. Corrupção, traição e 
obstrução de Justiça são os crimes que podem 
motivar a abertura de um processo de impea-
chment nos EUA, algo que só aconteceu com 
dois presidentes: Andrew Johnson (1868) e 
Bill Clinton (1998), ambos absolvidos (ANSA).

Boletos bancários vencidos 
A Proteste, associação de con-

sumidores, alerta que, a partir 
de agosto, os boletos bancários, 
até mesmo os vencidos, antes so-
mente aceitos no banco indicado, 
passarão a ser aceitos em qualquer 
instituição fi nanceira (física ou on-
-line e caixas eletrônicos) e casas 
lotéricas. Uma plataforma, desen-
volvida pela Febraban possibilitará 
o pagamento de boletos bancárias, 
mesmo os já vencidos, já com a 
inclusão de multa e encargos.
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Transferência de 
votos não será fácil

Brasília - O presidente do 
PDT, Carlos Lupi, defendeu on-
tem (23), que não será fácil para 
o ex-presidente Lula, candidato 
do PT à Presidência, transferir 
seus votos para seu candidato 
a vice, Fernando Haddad. “Ha-
ddad terá de andar muito pelo 
Nordeste até que a população 
aprenda a falar seu nome”.

Haddad está fazendo uma 
incursão por cidades nordesti-
nas nesta semana. “Ele vai ter 
que rodar bastante até o povão 
aprender a falar Haddad. Não é 
fácil essa transferência. Com o 
tempo, o povo começa com essa 
solidariedade (em relação ao 
Lula) porque o povão não gosta 
do poder Judiciário que só vê 
preso preto, pobre e quem está 
marginalizado na sociedade. 
Tem essa solidariedade, mas 
depois cai a fi cha porque vão 
começar a pensar o que vai 
acontecer com o Brasil”.

Lupi disse que não é uma 
preocupação do candidato do 
PDT à Presidência, Ciro Gomes, 
perder espaço e votos para o 
PT no Nordeste já que Ciro é 
conhecido na região. Ele disse 
que, nos próximos dias, Ciro irá 
concentrar sua campanha na 
região Sul. “No Datafolha, nós 
estamos em São Paulo com 8% 
das intenções de voto, no Rio, 
com 12%. Então no Nordeste 
é a coisa mais simples porque 
ele (Ciro) é de lá (AE).

Brasília - A decisão do STJ de 
estender a todos os aposenta-
dos que precisem de assistên-
cia permanente o direito de 
receber um adicional de 25% 
sobre o valor do benefício, pode 
impactar as contas do INSS em 
R$ 3,5 bilhões ao ano, informou 
a Secretaria de Previdência. A 
lei diz que apenas aposentados 
por invalidez teriam direito a 
essa parcela suplementar, mas 
a Corte optou por estender o 
alcance da medida a qualquer 
tipo de aposentadoria.

O valor é considerado ele-
vado pelo governo. De acordo 
com uma fonte, a medida vai 
no sentido contrário à neces-
sidade atual do País e acaba 
cumprindo o papel de uma 
“contrarreforma”, onerando 
ainda mais as contas da Previ-
dência. O INSS deve registrar 
um défi cit de R$ 201,6 bilhões 
neste ano, rombo que deve 
crescer no futuro segundo as 
projeções ofi ciais. 

Pela lei, os aposentados por 
invalidez que comprovam de-
pendência de outra pessoa po-
dem conseguir o adicional, sendo 
o acompanhante um membro 
da família ou um profi ssional 
contratado. O adicional de 25% 
é devido mesmo que o benefício 
do aposentado já esteja no teto 
legal (hoje R$ 5.645,80), e o 

Aposentados por invalidez 

que comprovam dependência 

podem conseguir o adicional.
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Divulgação

União arrecada R$ 129,615 bilhões 
em julho, o maior valor desde 2011

melhora do resultado das 
empresas e na redução de 
suas compensações de débi-
tos, levando ao crescimento 
na arrecadação do IRPJ e de 
CSLL de empresas não fi nan-
ceiras, de 28%. Em julho deste 
ano, o IRPJ/CSLL chegou a R$ 

24,220 bilhões, contra R$ R$ 
18,922 bilhões em julho de 
2017. No mês passado, hou-
ve recuperação da produção 
industrial, que havia caído 
em junho, infl uenciada pela 
paralisação dos caminhonei-
ros (ABr).

Venezuelanos: sonho e determinação 
se sobrepõem ao medo

“Minha família estava pas-
sando fome. Na Venezuela se 
passa muita necessidade, não 
há trabalho e quando tem não 
dá para comprar um frango. Um 
salário mínimo lá não dá para 
nada”, disse Astudillo, ao lado da 
mulher. Visivelmente exausta e 
com a voz cansada, a mulher de 
Astudillo, Paola Enriquez, de 19 

anos, confessa que teme não 
conseguir chegar onde deseja. 
O casal deixou os três fi lhos na 
Venezuela com as avós.

Jesus Gualdron, 28 anos, con-
tou que o mais difícil do trajeto 
é conseguir carona e comida. 
Padeiro na Venezuela, ele disse 
que tem esperança de encontrar 
emprego no  Brasil (ABr).

Adicional a aposentados 
custaria R$ 3,5 bi/ano

valor é recalculado sempre que 
há reajuste. Por isso o impacto 
potencial é temido pelo gover-
no. Os aposentados poderão 
procurar uma agência do INSS 
e solicitar o adicional.

Existe hoje no Brasil uma série 
de ações judiciais suspensas, 
apenas aguardando a posição do 
STJ. O benefício é previsto em lei 
ordinária federal e, nesses casos, 
é o STJ que dá a última palavra. 
Mas o governo ainda pode recor-
rer ao STF, caso entenda que há 
alguma questão constitucional a 
ser discutida. A Advocacia-Geral 
da União (AGU) avalia recorrer 
da decisão (AE).

Ex-ministro da Fazenda, 

Maílson da Nóbrega.
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boRio - O próximo presidente 

que vier a ser eleito em outu-
bro corre o risco de presidir o 
País durante um período de 
“grande crise”, alertou ontem 
(23), o ex-ministro da Fazenda, 
Maílson da Nóbrega. Para ele, 
o pleito de outubro será o mais 
importante da história desde 
as eleições de 1989, por conta 
dos desafi os colocados diante 
do próximo presidente.

“Os desafi os podem ser di-
vididos em dois. O primeiro 
é evitar a insolvência fi scal. O 
segundo é voltar a aumentar 
a produtividade”, afirmou 
Maílson, em palestra durante 
a Sessão Especial do Fórum 
Nacional, organizado pelo 
economista Raul Velloso, no 
Rio. Lembrou que, em 1989, o 
risco de insolvência não existia. 
O primeiro passo para evitá-la 
é fazer a reforma da Previdên-

Próximo presidente deve enfrentar 
período de ‘grande crise’

de infl ação, por causa de uma 
situação de dominância fi scal, 
conceito sobre o qual não há 
consenso completo entre os eco-
nomistas, descreve a situação em 
que a política monetária perde 
seu efeito diante do quadro de 
desequilíbrio das contas públi-
cas, na medida em que elevações 
de juros levam a mais gastos e, 
portanto, mais infl ação. 

“Se fracassar no primeiro 
ano a reforma da Previdência, 
a impressão é de que o colapso 
virá”, afi rmou Maílson, citando 
um movimento de fuga de ca-
pitais como consequência do 
adiamento da reforma. Para 
enfrentar o segundo desafi o 
(retomar os ganhos de produ-
tividade), o ex-ministro reco-
menda dar prioridade à reforma 
tributária, aos investimentos 
em infraestrutura e à melhoria 
da qualidade da educação.

cia, que dá um sinal de que a 
insolvência pode ser evitada no 
longo prazo.

Segundo Maílson, a insolvên-
cia fi scal seria catastrófi ca, re-
sultando em “processo violento” 

Donald Trump: impeachment ‘quebraria’ mercados
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Houve uma quebra 

de paradigma. A 

crise do modelo de 

comunicação se 

espalhou rapidamente. 

Os dirigentes dos 

locais onde os livros 

eram produzidos não 

entenderam o que 

acontecia no mundo. 

Havia uma aceleração 
do processo histórico 
como nunca visto na 

história da humanidade e os  
velhos métodos de difusão da 
cultura foram ultrapassados. 
A economia ganhou uma nova 
velocidade, o comércio se 
internacionalizou e cada vez 
mais os empreendedores e a 
população exigiam o acesso 
ao conhecimento e ás notícias. 

Os velhos métodos não eram 
capazes de produzir imagens 
com clareza, e com isso atra-
palhavam a evolução da ciência 
em geral, mas especialmente a 
geografi a e a biologia. Os de-
senhos, gráfi cos, mapas e atlas 
eram incompletos, com pouca 
informação e não atendiam a 
um mercado de consumo que 
crescia de forma acelerada. 

As instituições responsáveis 
pelos livros estavam perdidas 
não entendiam o que estava 
acontecendo e porque a pro-
dução não atendia o interesse 
da sociedade. Não era apenas 
a censura que atrapalhava, era 
a tecnologia utilizada.

A velha forma de produzir 
livros insistia nas belíssimas 
coleções, com capas caríssimas 
com coloridas gravuras o que 
encarecia o produto. Os livros 
eram morosamente produzi-
dos. Jaziam enfi leirados em 
velhas estantes de madeiras 
raras. Além disso, como a pro-
dução estava concentrada em 
algumas instituições a censura 
se realizava de maneira cruel. 

Obras de pensadores, fi ló-
sofos e intelectuais suspeitos 
de subversão da ordem e da 
religião não tinham a menor 
condição divulgar suas ideias e 
ainda corriam o risco de sofrer 
árdua perseguição. Os médicos 
e fi siologistas que publicavam 
seus trabalhos com imagens de 
órgãos humanos, para pesquisa 
e cura, eram perseguidos e 

sujeitos á pena de morte, sob 
a acusação de feitiçaria e prá-
ticas demoníacas. 

A demora da produção de 
um livro era explicada pela 
qualidade do material usado e 
o uso de letras artisticamente 
coloridas que davam graça e 
autenticidade ao texto que se 
seguia. Eram conhecidas como 
iluminuras medievais.

O responsável pela quebra 
do paradigma da produção 
de livros foi um solitário que 
tinha um pequeno armazém, 
semelhante a uma garagem 
de carroça. Mal sabia ele que 
seria responsável pela mais im-
portante mudança do segundo 
milênio. Deu início a quebra 
do paradigma da produção de 
livros e conhecimento que es-
tavam encarceradas nos mos-
teiros católicos. De lá só saiam 
com autorização eclesiástica. 

Os copistas eram respon-
sáveis pela reprodução das 
obras, entre elas a volumosa 
bíblia em latim. As iluminuras 
enfeitavam ricamente a aber-
tura das páginas. O custo era 
altíssimo. O tempo de reprodu-
ção da obra era imprevisível. 
Tudo isso veio abaixo quando 
a pequena ofi cina comandada 
pelo artesão Joham Gutenberg  
começou  a funcionar. 

Ele desenvolveu um sistema 
de letras, ou tipos, móveis, 
que revolucionou a produção 
impressa. Os copistas e os mo-
nastérios foram abandonados. 
Gutenberg foi acionado para 
publicar as obras que a Igreja 
insistia em censurar. Com isso a 
ciência, arte, literatura ganha-
ram um púbico nunca antes 
imaginado. Até o cristianismo 
europeu recebeu um impacto 
da nova era da comunicação 
quando Martinho Lutero tra-
duziu a bíblia para o alemão e 
Gutenberg publicou. 

Com isso os fi éis puderam ter 
acesso direto á  fonte e formar 
sua própria opinião, sem qual-
quer interferência, como um 
internauta que tem acesso à 
internet no seu celular e não 
depende de mais ninguém para 
fazer as suas escolhas. 

Qualquer semelhança com 
os dias atuais não é uma se-
melhança, é uma quebra de 
paradigma. 

 
(*) - Editor chefe do Jornal da Record 

News em multiplataforma.   
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No fundo de um 
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Air France-KLM 
e British Airways 
encerram voos
para Teerã

O grupo franco-holandês Air 
France-KLM anunciou ontem 
(23) que vai interromper os 
voos comerciais com destino 
e partida ao Teerã a partir 
do dia 18 de setembro. Em 
comunicado, a companhia 
aérea, que havia transferido 
para sua empresa de baixo 
custo Joon as operações em 
Teerã, explicou que a medida 
foi tomada em razão de sua 
baixa rentabilidade comercial, 
ligada às sanções dos Estados 
Unidos contra o Irã. 

De acordo com o departa-
mento de comunicação do 
grupo, desde o último dia 4 de 
agosto ocorreu uma redução 
de três para um voo semanal. 
Além disso, a companhia aérea 
British Airways também deci-
diu paralisar seus voos para o 
Irã durante um mês. O último 
está programado para 22 de 
setembro. A empresa britânica 
afi rmou que decidiu encerrar 
os voos entre Londres e Teerã 
“por não serem viáveis comer-
cialmente” e pediu desculpas 
aos viajantes, informando que 
está negociando com outras 
companhias para propor voos 
alternativos (ANSA).

A população da Índia ultrapassará em 25% a da 
China, atualmente o país mais populoso do mundo, 
no ano de 2050, segundo um estudo divulgado ontem 
(23) pelo Population Reference Bureau (PRB), uma 
organização privada sem fi ns lucrativos norte-ameri-
cana. De acordo com os dados, a população indiana, 
que atualmente é de 1,37 bilhão, será 8% maior que 
a chinesa (1,39 bilhão) até meados de 2030. Já em 
2050, assumirá a liderança atingindo 25% a mais.

O estudo revelou que a Índia deverá atingir 1,53 
bilhão e 1,68 bilhão em 2030 e 2050, respectivamente. 
Já a população da China chegará a 1,42 bilhão até me-

ados de 2030 e depois cairá para 1,34 bilhão até 2050.
Depois de décadas da política do fi lho único, a 

China está tentando combater um novo problema: o 
envelhecimento médio de sua população. Desde 2015, 
o governo chinês aboliu a proibição do nascimento de 
dois fi lhos a fi m de reiniciar o crescimento da população. 

Nos próximos anos, o crescimento demográfi co 
indiano também pode começar a desacelerar. Atual-
mente, em pelo menos cinco estados da Índia estão 
em vigor leis que limitam nascimentos a dois fi lhos, 
enquanto que a nível nacional a proposta de extensão 
desta política é apresentada repetidamente (ANSA).

Começou a escolha 
de livros didáticos 
pelo MEC

Pela primeira vez, professores 
do ensino infantil, que abrange 
creche e pré-escola, poderão 
escolher os livros didáticos que 
usarão a partir do ano que vem. A 
etapa de ensino passa, em 2019, a 
fazer parte do Programa Nacional 
do Livro Didático. Os livros serão 
destinados aos professores, para 
orientar o ensino de crianças de 
até 5 anos de idade. 

O conteúdo dos livros segue a 
Base Nacional Comum Curricu-
lar, documento aprovado no ano 
passado pelo MEC que defi ne os 
conteúdos mínimos que deverão 
ser ensinados nos ensinos infantil 
e fundamental.

Os livros foram selecionados este 
ano por meio de edital. As obras 
deverão ser fonte de atividades 
para os professores desenvolve-
rem, baseadas em interações e 
brincadeiras. Deverão também 
servir de referência para o acom-
panhamento do desenvolvimento 
das crianças.

Além da educação infantil, os 
professores dos anos iniciais do 
ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, 
deverão escolher os livros didáti-
cos. Para o ensino fundamental, 
deverão ser escolhidos também 
os livros que serão usados pelos 
estudantes (ABr).

Novas regras de conduta foram implantadas pelo técnico do clube.

O técnico do Wolfsburg, Bru-
no Labbadia, revelou na quarta-
-feira (22) que os jogadores 
que não tiverem boas condutas 
terão de lavar a louça e arrumar 
a mesa após a refeição como 
punição. Segundo Labbadia, 
em entrevista ao jornal alemão 
“Sport Bild”, os atletas também 
receberão multas em dinheiro, 
mas ele ressaltou que métodos 
diferentes de sanções podem 
ser “mais efi cazes”.

Além de ter de lavar a louça 
e arrumar a mesa, os jogado-
res poderão também ter de 
distribuir os equipamentos de 
treinamento, como chuteiras, 
calções e camisetas, para os 
colegas de equipe. Ainda de 

acordo com Labbadia, ele e 
seus atletas desenvolveram um 
código de conduta, sendo que 
os próprios jogadores do elen-
co serão os responsáveis por 
aplicar as sanções. “Se alguém 
se atrasar, por exemplo, os 
outros jogadores terão de pedir 
o pagamento da penalidade”, 
explicou.

Em sua segunda tempora-
da como treinador do clube 
alviverde, Labbadia evitou o 
rebaixamento por muito pou-
co no Campeonato Alemão. 
O Wolfsburg terminou a liga 
nacional na 16ª colocação e 
precisou derrotar o Holstein 
Kiel nos playoffs para não cair 
(ANSA).

A camada era a mais espessa e antiga da região.

O Ártico sentiu os efeitos 
do aquecimento global. O 
gelo marinho mais espesso e 
antigo da região, no norte da 
Groenlândia, quebrou recen-
temente, por causa dos ventos 
quentes e ondas de calor que 
atingem o Hemisfério Norte. O 
fenômeno, nunca antes visto, 
foi notado por imagens de 
satélites e levou os cientistas 
a ativarem um alarme, preo-
cupados com os ursos polares.

O mar acima da Groenlândia 
era defi nido pelos cientistas 
como “a última área de gelo” 
e “último baluarte” contra 
as mudanças climáticas e 
derretimentos das geleiras, 
porque presumiam que seria a 
última região do norte a sofrer 
pelo aquecimento global. Mas 
neste ano, já pela segunda 
vez, o gelo marinho se soltou 
e as águas se abriram, em um 
evento nunca visto desde os 
anos 1970, isto é, desde que 
começaram os registros por 
satélite.

“No passado, a maior parte 
do gelo no Ártico durava anos, 
e agora, quase a sua totalidade 

As entidades estimam que 2,3 milhões de venezuelanos vivam 

fora de seu país atualmente.

As entidades estimam que 
2,3 milhões de venezue-
lanos vivam fora de seu 

país atualmente, sendo que 
mais de 1,6 milhão deixaram a 
Venezuela desde 2015. 

Desse total, 90% vivem em 
países da América do Sul. Por 
meio de comunicado, Grandi e 
Swing elogiaram nações na re-
gião por receberam “generosa-
mente” cidadãos venezuelanos 
que chegam às fronteiras.

Ambas as autoridades, entre-
tanto, expressaram preocupa-
ção diante do que chamaram 
de “acontecimentos recentes” 
envolvendo imigrantes vene-
zuelanos, que incluem novas 
exigências de passaporte e 
alterações para entrada na 
fronteira no Peru e no Equador 
e mudanças nos pedidos de per-
manência temporária no Peru.

O remédio é indicado 

como monoterapia para o 

tratamento de crises parciais.

A Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) aprovou 
o registro de uma nova opção 
terapêutica para o tratamento 
da epilepsia. O produto é o 
Levetiracetam, medicamento 
genérico que será comerciali-
zado em solução oral. Segundo 
a agência, o remédio é indicado 
como monoterapia para o trata-
mento de crises parciais, com ou 
sem generalização secundária, 
em pacientes a partir dos 16 
anos com diagnóstico recente 
de epilepsia.

O medicamento também é 
indicado como terapia comple-
mentar no tratamento de crises 
parciais em adultos, crianças 
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ONU pede apoio internacional a 
países que recebem venezuelanos
O alto comissário das Nações Unidas para Refugiados, Filippo Grandi, e o diretor-geral da Organização 
Internacional para as Migrações, Wiliam Lacy Swing, fi zeram ontem (23) um apelo por mais apoio da 
comunidade internacional a países que estão recebendo número crescente de refugiados e imigrantes 
venezuelanos

“Reconhecemos os desafi os 
crescentes associados à chega-
da em larga escala de venezue-
lanos. Continua a ser de extre-
ma importância que quaisquer 
novas medidas implementadas 
continuem a permitir que aque-
les que necessitam de proteção 
internacional tenham acesso 
seguro e procurem asilo”, des-
tacou Grandi.

“Louvamos os esforços já 
feitos por países receptores 
no intuito de fornecer segu-
rança, apoio e assistência aos 
venezuelanos. Acreditamos 
que essas demonstrações de 
solidariedade continuarão no 
futuro”, completou, ao citar 
preocupação particular com os 
mais vulneráveis – meninos e 
meninas adolescentes, mulhe-
res e crianças desacompanha-
das, entre outros (ABr).

Última fortaleza de gelo 
derrete no Ártico

se renova anualmente. A única 
área em que o gelo durava anos 
era no norte da Groenlândia, 
mas essa última fortaleza se 
soltou e está se afastando do 
litoral”, explicou ao jornal inglês 
“Independent” Peter Wadhams, 
chefe do Polar Ocean Physics 
Group, da Universidade de 
Cambridge. O fenômeno pode 
ter consequências graves para a 
fauna local, principalmente para 
o urso branco, que encontrava 
no gelo marinho seu alimento.

“Os ursos polares escavam 
buracos na neve e na primave-
ra saem para caçar. Se o gelo 
se mudou para o mar aberto, 
eles fi cam sem área de caça”, 
contou Wadhams. “Os ursos 
não podem viajar muito longe 
a nado. Se a distância da costa 
se tornar uma característica 
permanente, não haverá mais 
gelo marinho sobre o qual 
caçar. Eles perderiam seu 
habitat natural”, concluiu o 
pesquisador (ANSA).

Jogadores do Wolfsburg 
lavarão louça como punição Anvisa aprova registro de 

medicamento para tratar epilepsia
pasmos rápidos e repentinos) 
em adultos e adolescentes a 
partir dos 12 anos. O Leve-
tiracetam poderá ser usado 
ainda em situações de crises 
tônico-clônicas (combinação 
de contrações musculares) 
primárias generalizadas, em 
adultos e crianças com mais de 
6 anos com epilepsia idiopática 
generalizada.

“Para a Anvisa, a concessão 
de registro de um novo medi-
camento genérico é de extrema 
importância para ampliar o aces-
so da população a medicamentos 
com qualidade e com redução de 
custo”, informou a entidade, por 
meio de nota (ABr).

e bebês a partir de 1 mês de 
vida e está autorizado para uso 
durante crises mioclônicas (es-

População da Índia irá ultrapassar em 25% a da China em 2050
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A - Passeio Ciclístico
Vem aí a quarta edição do ‘Vou de Bike’, passeio ciclístico promovido 
pelo Shopping SP Market com a coordenação do Clube dos Amigos da 
Bike. Acontece no dia 16 de setembro, destinado a todos com mais de 
12 anos de idade e objetiva unir lazer, bem-estar e sustentabilidade no 
âmbito urbano, além de levantar questões referentes ao meio ambiente 
e a sua preservação. O passeio acontece na ciclovia do Rio Pinheiros em 
um percurso de 18km, com acompanhamento de monitores, que darão 
assistência básica, caso o participante necessite. A taxa de participação 
é de R$ 45,00 e dá direito a um kit com a camisa ofi cial do evento, mo-
chilinha e brindes dos apoiadores. Inscrições: (www.voubike.com.br). 

B - Gastronomia Asiática
A Promonde Food+Travel Marketing realiza, em conjunto com a Associação 
Brasileira de Gastronomia Japonesa, no próximo dia 13 de setembro, na Unibes 
Cultural (Rua Oscar Freire, 2500), das 17 às 19h, o Fórum de Gastronomia 
Asiática. O evento objetiva ser uma plataforma de conteúdo reunindo profi s-
sionais da gastronomia, imprensa e grande público para discutir o mercado- 
perspectivas e cenários- além de fortalecer o segmento, reconhecendo as 
boas práticas. É aberto ao público e patrocinado pela P.F.Chang´s e Blue Tree.  
As inscrições deverão ser feitas pelo e-mail: (contato@promonde.com.br).

C - Programa de Estágio 
Para quem está em busca de um estágio, as empresas do Grupo Sotreq 
– que atua nos setores de Construção, Mineração, Energia, Petróleo & 
Marítimo, Movimentação de Materiais, entre outros - acabam de anunciar 
a abertura do Programa de Estágio 2019. Oportunidades para estudantes 
das áreas de Engenharia (Mecânica, Elétrica, Eletrônica Mecatrônica, 
Automação, Ambiental, Agrícola, Engenharia de Produção), Economia, 
Administração, Ciências Contábeis, Direito, Relações Internacionais, 
Logística, Marketing, Design Instrucional, Design Gráfi co, Comunicação, 
Publicidade e Propaganda, Marketing e Relações Públicas. Interessados 
devem possuir formação superior com conclusão para dezembro/2020, 
inglês intermediário e pacote Offi ce(www.epartner.vagas.com.br).

D - Carros Personalizados
Na próxima terça-feira (28), das 19h às 23h, o Internacional Shop-

ping, em parceria com a Velocidade Máxima, empresa especialista 
em eventos automotivos, recebe o ‘1º Encontro Noturno de Carros 
Rebaixados’, evento especial onde os visitantes poderão conferir de 
perto os mais diversos veículos customizados. Mais de 100 carros, entre 
rebaixados e personalizados, fi carão expostos no estacionamento. O 
encontro será aberto ao público, que poderá ver os diversos modelos 
gratuitamente. O acesso deve ser feito pela entrada localizada na 
Rodovia Presidente Dutra, Saída 225. Outras informações: (www.
internacionalshopping.com.br).

E - Private Label 
Entre os próximos dias 29 e 30, no Transamerica Expo Center, acontece 
a Private Label Latin America2018, a única feira B2B de Marcas Próprias 
da América Latina. Exclusivamente voltada ao mercado de Marcas Pró-
prias e Terceirização, oferecerá às empresas de diferentes segmentos 
um espaço rico para conhecer potenciais parceiros e oportunidades de 
desenvolver negócios. Atualmente, o setor passa por uma nova fase de 
evolução no Brasil. Pesquisas comprovam que a Marca Própria já está 
em mais de 60% dos lares brasileiros. Uma das atrações da feira será o 
Palco de Inovações, que trará apresentações dos maiores especialistas 
de Marca Própria. Nove palestras já estão confi rmadas. Mais informações 
no site (http://privatelabelbrazil.com.br/).

F - Arquitetura e Design 
A 3ª edição da High Design – Home & Offi ce Expo começa nesta terça 
(28) e vai até quinta-feira (30), no São Paulo Expo como um evento 
âncora da consolidada semana de design de São Paulo (DW! Design 
Weekend). São esperadas 20 mil pessoas, entre arquitetos, designers 
de interiores, lojistas, compradores internacionais, construtores, inves-
tidores, corporativo, compradores e especifi cadores de redes hoteleiras, 
pousadas, restaurantes, bares, franquias e concessionárias, que irão 
conferir uma extensa gama de produtos e conteúdos voltados para o 
design autoral produzido em escala industrial. Outras informações em: 
(www.highdesignexpo.com.br). 

G - Celulose e Papel
Entre os próximos dias 28 e 30, em Três Lagoas/MS, aacontece a 6ª Se-
mana de Celulose e Papel, promovida pela Associação Brasileira Técnica 

de Celulose e Papel. Com o tema “O futuro da celulose e papel, o que 
esperar da revolução industrial”, o evento tem como propósito atualizar 
os profi ssionais de áreas relacionadas a essa cadeia produtiva, que é 
responsável por movimentar impulsionar a economia, em especial nessa 
região do País. Serão três dias de palestras com conteúdo apresentado 
por especialistas discutindo tendências, novos cenários e tecnologias 
para o setor. Confi ra a programação e obtenha mais informações em: 
(www.abtcp2018.org.br).   

H - Orientação Psicológica
A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein acaba 
de fechar uma parceria com a startup Psicologia Viva. Trata-se de 
uma plataforma de orientação psicológica online com o objetivo de 
apoiar pessoas que passam por dificuldades emocionais e pessoais 
e precisam consultar um psicólogo. O atendimento, 100% online, 
é feito por profissionais registrados nos conselhos regionais de 
Psicologia por meio de videoconferências marcadas previamente 
ou a qualquer hora do dia. A startup agora integra o time de empre-
endimentos que receberá investimentos da instituição. As sessões 
partem de R$ 50 e podem ser contratadas de forma individual ou 
por meio de planos empresariais.  

I - Desafi o Fintech 
As empresas interessadas em disputar o “Desafio Fintech”, con-
curso promovido pelo BNDES, têm apenas mais duas semanas para 
participar da competição que oferecerá R$ 100 mil em prêmios às 
soluções tecnológicas mais inovadoras voltadas para o mercado 
financeiro. O concurso apresenta desafios relacionados à promoção 
do acesso ao crédito, buscando estimular a diversificação e am-
pliar a eficiência do sistema financeiro, por meio do uso de novas 
tecnologias. A ideia é ajudar a fomentar o ecossistema, incentivar 
o desenvolvimento de soluções para os problemas de acesso ao 
crédito e ajudar na divulgação dos produtos e serviços oferecidos 
pelas fintechs. Inscrições até o dia 3 de setembro no site (www.
bndes.gov.br/desafiofintech).  

J - Retomada do Crescimento
O Conselho de Óleo e Gás da ABIMAQ promove o seminário ‘Setor de 
Petróleo e Gás – Rumo à Retomada’, na próxima quinta-feira (30), das 
13h30 às 18hs, em sua sede na  Av. Jabaquara, 2925. No evento, repre-
sentantes dos ministérios de Minas e Energia e  Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis, e da empresa Equinor Brasil, além da ABIMAQ, 
mostrarão as oportunidades de exploração e produção em Offshore e 
Onshore, biocombustíveis, gás natural, navipeças e na logística de dis-
tribuição e comercialização dos derivados do petróleo. Mais informações 
e inscrições: (https://bit.ly/2wl2KxY).

A - Passeio Ciclístico
Vem aí a quarta edição do ‘Vou de Bike’, passeio ciclístico promovido 

ping, em parceria com a Velocidade Máxima, empresa especialista
em eventos automotivos, recebe o ‘1º Encontro Noturno de Carros 
Rebaixados’ evento especial onde os visitantes poderão conferir de

Quem nasceu antes 

da década de 1980 

lembra que só tínhamos 

refrigerantes em 

garrafas de vidro

O Etileno Tereftalato, 
conhecido pela sigla em 
inglês PET, chegou no 

Brasil em 1988, sendo inicial-
mente utilizado apenas pela 
indústria têxtil. Em 1993, che-
gou à indústria de embalagens 
e revolucionou a produção e 
consumo de diversos produtos. 

Parecia que tínhamos encon-
trado a solução para todos os 
problemas: uma embalagem 
leve, com alta capacidade volu-
métrica, perfeita manutenção 
da segurança em todas as eta-
pas (envase, empacotamento, 
distribuição e utilização fi nal 
pelo consumidor), além de 
economizar água por dispensar 
a lavagem de cascos vazios.

Mas o rumo desta história 
começou a ser alterado com 
o crescimento de pesquisas, 
campanhas e alertas sobre o 
aquecimento global e as com-
provações de que o planeta 
está chegando ao limite. No 
Fórum Econômico Mundial 
de Davos, ocorrido em 2016, 
a ONU alertou que se não 
tomarmos medidas imediatas, 
os oceanos terão mais plásticos 
do que peixes em 2050.

Os estudos também apon-
tam que, todos os anos, mais 
de 8 milhões de toneladas de 
plásticos acabam nos oceanos. 
Na internet constam vídeos 
comoventes produzidos após a 
necropsia em tartarugas, pei-
xes e outras espécies mortas 
pela ingestão de lixo plástico. 
O material é prejudicial mesmo 
em decomposição, pois trans-
formam-se em micropartículas 
consumidas pelos peixes que, 
por sua vez, são consumidos 
pelos homens.

O que fazer? Um caminho 
é repensar os modelos atuais 
de embalagens, que frequen-
temente possuem camadas 
e mais camadas de papel e 
plástico até que, fi nalmente, o 

consumidor acesse o produto 
que realmente será utilizado. 
Grandes indústrias e varejistas 
têm divulgado planos para eli-
minar o plástico de único uso 
nos próximos anos.

No entanto, a queda no 
preço do petróleo favorece 
o barateamento do plástico 
e desestimula o esforço da 
reciclagem. No Brasil ainda 
temos o desafi o de convencer 
os governos a desonerar a in-
dústria de reciclagem que, no 
que se refere ao plástico, tem 
tributação duplicada já que os 
impostos incidem sobre o plás-
tico e depois sobre o plástico 
reciclado. 

Nesse sentido, também é 
hora de seguir os países que 
já oferecem impostos meno-
res para produtos que foram 
constituídos com menor uso de 
recursos naturais ou oferecem 
maior efi ciência energética. 
Contudo, ainda caberá ao 
consumidor eliminar hábitos 
automáticos como descartar 
materiais plásticos após um 
único uso. 

Qual o problema em rea-
bastecer uma garrafi nha com 
água ou alguma outra bebida 
e carregá-la para o trabalho ou 
escola? Que tal reaproveitar os 
potes de sorvete para guardar 
alimentos no freezer? E o que 
você diz sobre a real necessi-
dade de utilizar canudinhos 
plásticos sendo que você é 
adulto e não está com nenhuma 
limitação física? 

Nos Estados Unidos, são 
consumidos 500 milhões de 
canudinhos plásticos por dia. 
Trata-se de um produto com 
vida útil de quatro minutos, 
fabricado com materiais não-
-biodegradáveis que levam até 
200 anos para se decompor.

Se no passado não tínhamos 
conhecimento dos danos am-
bientais, agora temos e essa 
consciência nos obriga uma 
mudança de rota.

(*) - Professora, é especialista em 
rastreabilidade de cadeias produtivas 

da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie Alphaville.

Gleriani Ferreira (*)

47,5% da população bancarizada no País usa o dinheiro para 

pagar as dívidas.

A popularidade dos cartões 
de débito e crédito ainda não foi 
sufi ciente para tirar o dinheiro 
em espécie do primeiro coloca-
do como meio de pagamento 
de dívidas entre os brasileiros. 
Essa é a conclusão de um es-
tudo feito pela Indra, empresa 
global de tecnologia e consul-
toria, ao mostrar que 47,5% da 
população bancarizada no País 
usa principalmente o dinheiro 
para pagar as dívidas. 

Quem usa o cartão vem em 
seguida, somando 37,5% e, em 
terceiro lugar, estão as pes-
soas que privilegiam débitos 
em conta, transferências e 
débitos diretos e automáticos, 
com 1,5%. Segundo o estudo, 
os hábitos dos brasileiros são 
similares aos dos chilenos, 
colombianos e dominicanos, 
sendo a República Dominica-
na o país com o maior índice 
de pagamentos realizados com 
dinheiro em espécie (70,5%). 
Em contrapartida, os mexi-

O Índice de Confi ança do Empresário Industrial 
(ICEI) do setor eletroeletrônico, conforme dados da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), agregados 
pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e 
Eletrônica (Abinee), atingiu 54,1 pontos no mês de 
agosto, 5,7 pontos percentuais acima do resultado 
apontado em julho (48,4 pontos). Após fi car abaixo 
por dois meses consecutivos, o ICEI do setor superou 
a linha dos 50 pontos, indicando aumento da confi ança 
do empresário da indústria eletroeletrônica.

Apesar da melhora, o indicador permanece 
abaixo do registrado nos primeiros meses deste 
ano, por volta de 60 pontos, e também inferior 

ao apontado em maio (54,9 pontos), mês em que 
ocorreu a greve dos caminhoneiros. Valores acima 
de 50 pontos no ICEI, que varia de 0 a 100 pontos, 
indicam confi ança. “A melhora na confi ança pode 
ser explicada com a volta da normalidade após a 
greve dos caminhoneiros. Entretanto, as incertezas 
políticas e econômicas no horizonte impedem uma 
recuperação mais robusta”, afi rma o presidente da 
Abinee, Humberto Barbato. 

O aumento em agosto ocorreu tanto na área elétrica, 
que subiu de 49,5 para 53,7 pontos, como na área 
eletrônica, que passou de 47,3 para 54,6 pontos, com-
parados ao mês imediatamente anterior (AI/Abinee).

Custo de vida em SP 
aponta quarta alta 
seguida em julho

O custo de vida na região 
metropolitana de São Paulo 
subiu 0,82% em julho. Apesar 
de ser a quarta alta consecutiva, 
observa-se uma leve desacele-
ração em relação ao aumento 
de 0,97% apurado em junho. No 
acumulado do ano, houve uma 
elevação de 2,49% e de 5,03% 
nos últimos 12 meses. Os dados 
são da pesquisa realizada men-
salmente pela FecomercioSP.

Entre as nove categorias que 
compõem o indicador, duas 
sofreram variação negativa em 
julho: vestuário (-1,4%) e saúde 
(-0,19%). Por outro lado, o gru-
po habitação exerceu a maior 
pressão de alta no indicador ao 
apontar aumento de 2,51% em 
seus preços médios. No acumu-
lado dos últimos 12 meses, as 
elevações foram de 7,11% e de 
3,83% no ano, acima da infl ação 
média, portanto.

A segunda pressão mais 
relevante para o resultado de 
julho foi do segmento de trans-
portes, cujo aumento foi de 
1,08%. Nos últimos 12 meses, 
a variação foi de 8,81%, a maior 
entre os grupos pesquisados. 
Na segmentação por renda, as 
classes D e E foram as que mais 
sentiram o aumento dos preços 
em julho, com altas de 1,43% 
e 1,31%, respectivamente. Em 
contrapartida, as classes A e 
B sentiram menos a elevação 
notada no mês. A primeira 
assinalou variação de 0,51% e 
a segunda encerrou o período 
com variação positiva de 0,54% 
(AI/FecomercioSP).

IPCA-15 tem a menor taxa para agosto desde 2010
A infl ação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo 15 (IPCA-15) teve variação de 0,13% em agosto, fechando 
em 0,51 ponto percentual abaixo da alta de 0,64% de julho. É a 
menor taxa para agosto desde a defl ação (infl ação negativa) de 
0,05% relativa ao mesmo mês de 2010, portanto dos últimos oito 
anos. Os dados relativos ao IPCA-15 foram divulgados ontem (23), 
no Rio de Janeiro, pelo IBGE. Prévia do IPCA, a infl ação ofi cial 
do país, o IPCA-15 fecha os primeiros oito meses do ano - janeiro 
a agosto - com alta acumulada de 3,14%. Já a taxa acumulada 
nos últimos 12 meses fi cou em 4,30%, abaixo dos 4,53% dos 12 
meses imediatamente anteriores. Em agosto de 2017, atingiu 
0,35% (ABr).

Trump acusa a China de roubar tecnologia dos EUA.

A medida atinge itens 
como automóveis, célu-
las fotovoltaicas, com-

ponentes eletrônicos e outros 
bens industriais e começa a 
valer enquanto delegações 
dos dois países se reúnem em 
Washington para tentar conter 
a escalada tarifária.

As novas barreiras alfan-
degárias impostas pelos EUA 
atingem US$ 16 bilhões em im-
portações, e a China já iniciou 
uma resposta recíproca contra 
a medida, mirando itens como 
motos Harley-Davidson, grãos 
de soja e uísque. No último dia 
6 de julho, o governo Trump já 
havia estabelecido tarifas de 
25% sobre produtos chineses, 
totalizando US$ 34 bilhões 
em importações, ação que 
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Novas tarifas acirram guerra 
comercial entre EUA e China
Entraram em vigor à meia-noite de ontem (23) as sobretaxas alfandegárias de 25% impostas pelos 
Estados Unidos a produtos importados da China, em mais uma batalha da guerra comercial defl agrada 
por Donald Trump

Exteriores da China. Washing-
ton acusa Pequim de “roubar” 
tecnologia e de violar compro-
missos para abrir seu mercado. 
Trump também já propôs uma 
nova rodada de tarifas de 25% 
sobre US$ 200 bilhões em 
importações chinesas. 

O país asiático, por sua 
vez, anunciou uma lista de 
US$ 60 bilhões em produtos 
norte-americanos que seriam 
atingidos em retaliação. Dado 
o défi cit comercial dos EUA 
com a China (hoje em cerca 
de US$ 375 bilhões), Pequim 
está fi cando sem itens para 
responder às medidas de Wa-
shington. Ao todo, a guerra 
comercial entre os dois países 
já totaliza US$ 100 bilhões 
(ANSA).

também foi respondida por 
Pequim.

“Esperamos que os Estados 
Unidos se juntem a nós para 

alcançar um bom resultado, 
com uma atitude prática e 
razoável”, disse um porta-voz 
do Ministério das Relações 

Brasileiros usam o dinheiro em espécie 
como principal meio de pagamento

canos são os únicos a usar o 
cartão como meio principal de 
pagamento (53,1%) e deixar 
o dinheiro em segundo plano.

“Em relação ao uso do cartão 
para fazer pagamentos, ainda 
é extensa a percepção das 
pessoas sobre a existência de 
barreiras ligadas ao comércio 
ou ao canal de compra, embora 
de forma variável conforme 

o tipo de barreira e o país. 
Existe uma ampla margem 
de melhoria para estimular o 
uso do cartão como forma de 
pagamento em boa parte dos 
países, usando iniciativas diri-
gidas à aceitação desses meios 
de pagamento por parte do 
comércio”, aponta o estudo.

Fonte e mais informações:
(www.indracompany.com).

Confi ança do setor eletroeletrônico volta a subir
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A importância da realização 
da conciliação para o 

pequeno varejo

Uma boa gestão 

fi nanceira já é tarefa 

árdua por si só. Exige 

controle, visão e 

disciplina. A difi culdade 

então aumenta quando 

a parte de conciliação 

bancária e de cartão é 

negligenciada

Essa falta de certifi cação 
das vendas pode gerar 
prejuízos enormes ao 

lojista. Estima-se que 3% 
das vendas feitas em cartões 
podem ser perdidas por equí-
vocos e falhas nos sistemas 
das operadoras, segundo le-
vantamentos de mercado. Só 
por esse aspecto já dá para ter 
uma noção de quão importante 
é realizar essa gestão.

E nos dias atuais, mais do que 
nunca, é importante conciliar 
as vendas efetuadas no cartão, 
seja na modalidade crédito ou 
débito. Antigamente, o vare-
jista, sobretudo de pequeno 
porte, tinha uma margem que 
possibilitava erros. Hoje, isso 
não é mais permitido e o varejo 
precisa realizar o controle de 
forma muito mais atenta. Prova 
disso são os dados que compro-
vam o peso das compras feitas 
com cartão. 

Só em 2017, essas operações 
somaram R$ 1,36 trilhão, de 
acordo com dados da Abecs, 
associação das empresas de 
cartões. Isso significa que 
32,6% das compras foram 
feitas por esse meio de paga-
mento. Com esses números, 
é visível que a gestão de hoje 
não pode ser mais como era 
há 10 anos.

Entre alguns dos motivos 
para uma boa gestão na con-
ciliação de vendas feitas por 
cartão estão a possibilidade 
de localizar possíveis fraudes 
em operações efetuadas ou 
cobranças duplicadas. Os pro-
cessos de captura, autorização, 
provisionamento e liquidação 
financeira dos recebíveis 
de cartões são complexos e 
contam com a integração de 
diferentes tecnologias, que 
envolvem adquirentes, ban-
deiras, emissores e bancos. Ou 
seja, um ecossistema extrema-
mente profundo.

Mas muitos varejistas ainda 
negligenciam a conciliação 
bancária e das vendas por 
cartão na gestão fi nanceira 
da loja. Muitos não entendem 
a importância e não têm a no-
ção que perdem dinheiro por 
não identifi car as falhas. Isso 
acontece, sobretudo, por des-

conhecimento com as novas 
ferramentas que existem hoje.

Além disso, ter a visibilida-
de com a gestão do recebível 
impacta diretamente sobre 
o controle fi nanceiro como 
um todo. Visualizar sobre o 
fl uxo de recebimentos futuros 
permite adequar e atender 
necessidades pontuais de 
caixa e ainda ter em mãos 
informações confi áveis para 
auxiliar na tomada de decisão. 
E isso são algumas das prin-
cipais ferramentas das quais 
todo administrador deve ter à 
sua disposição. Outro aspecto 
importante dessa questão diz 
respeito às fraudes. 

Atualmente ninguém está 
imune a essas ocorrências, se-
jam elas internas ou externas. 
Se no comércio eletrônico é 
importante se proteger contra 
o uso indevido de cartão, que 
resulta em prejuízo dobrado - 
perda do produto e ainda débi-
to por chargeback-, no varejo, 
as fraudes podem acontecer 
por causa de operadores e ven-
dedores mal-intencionados, 
que simulam vendas para 
depois cancelá-las ou mesmo 
registram compras que nunca 
aconteceram.

Sobre esse último aspecto, 
a atenção deve ser redobra-
da. Segundo já informou o 
SPC Brasil e a Confederação 
Nacional de Dirigentes Lo-
jistas, 29% dos comerciantes 
e prestadores de serviços já 
enfrentaram algum tipo de 
problema ao realizarem ven-
das nos cartões de crédito e 
débito, vale alimentação ou por 
meio de pagamentos online. 
Por isso, o cuidado deve ser, 
especialmente, maior nesse 
quesito.

Por esses motivos, é impor-
tante que o varejista, princi-
palmente o de menor porte, 
tenha a consciência que a 
realização da conciliação das 
vendas por cartão não signifi ca 
apenas uma melhor gestão da 
operação, mas um ganho de 
produtividade que irá resultar 
em ganhos fi nanceiros. E deve 
ser feito com as ferramentas 
adequadas. Ao implantar 
controles e processos, o lojista 
pode reduzir em até 70% o 
tempo gasto para conciliar as 
vendas com cartões. 

Isso sem contar os benefícios 
de ter informações confi áveis e 
em tempo real dos recebíveis 
de cartões.

(*) - É sócio-fundador da Finanças 
360º, especializada em sistema de 
gestão fi nanceira com conciliação 

automática de vendas por cartão para 
o pequeno e médio varejo

(www.fi nancas360.com.br).

Henrique Carbonell (*)

O prazo para contestar o 
registro de candidatura do ex-
-presidente Lula  se encerrou 
na noite de quarta-feira (22). 
Ao todo, foram feitos 16 ques-
tionamentos no TSE sobre a 
elegibilidade do candidato do 
PT à Presidência da Repúbli-
ca. O TSE deve publicar em 
breve um edital de intimação, 
com todas as contestações, a 
partir do qual começa a contar 
o prazo de sete dias para que 
a defesa de Lula responda aos 
questionamentos.

Dos questionamentos apre-
sentados, sete são impug-
nações protocoladas por 
outros candidatos, partidos, 
coligações ou pelo Ministério 
Público Eleitoral (MPE). 
Entre as impugnações, está 
a da procuradora-geral, Ra-
quel Dodge, que é também 
procuradora-geral Eleitoral. 
Dodge afi rma que Lula está 
enquadrado na Lei da Ficha 
Limpa, por ter sido condena-
do na segunda instância da 
Justiça Federal por corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, 
razão pela qual não está apto 
a disputar a eleição. 

Ministro Luís Roberto Barroso concentrar as ações que 

questionam candidatura de Lula no TSE.

O Senado da Argentina au-
torizou a vistoria dos imóveis 
da ex-presidente Cristina Kir-
chner. As operações de busca 
e apreensão foram solicitadas 
no âmbito das investigações 
de corrupção em que a atual 
senadora está envolvida. Devi-
do ao seu cargo no momento, 
o Senado precisava autorizar 
a vistoria, já que Kirchner tem 
imunidade parlamentar.

O pedido foi feito pelo juiz 
Claudio Bonadio, que investiga 
o “escândalo dos cadernos da 
corrupção”, há duas semanas. 
Na semana passada, a votação 
fracassou por falta de quórum. 
Já dessa vez, a decisão foi 
unânime e não contou com 
abstenções, graças a uma carta 
da própria ex-presidente aos 
senadores aceitando a medida. 
A sessão durou mais de seis 
horas, teve 24 parlamentares 
inscritos como oradores, in-
cluindo Kirchner, que disse ser 
“a primeira mulher presidente e 
primeira senadora a sofrer uma 
invasão” desse tipo. 

No discurso de 45 minutos, 
ela afi rmou também ser víti-
ma de perseguição política e 
questionou a real validade dos 
“cadernos da corrupção”. O 
escândalo em questão envolve 
oito cadernos usados por um 
ex-motorista do Ministério do 

A ex-presidente diz ser alvo de 

“perseguição política”.
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Em parceria com a Justiça 
Eleitoral, o Ministério das Re-
lações Exteriores organizou o 
esquema de votação para os 
500.728 brasileiros, que vivem 
no exterior e estão cadastrados 
para as eleições de outubro, 
possam votar em outubro. 
Serão enviadas 1.424 urnas a 
125 países, num total de 743 
seções distribuídas em 171 
cidades. O eleitorado brasileiro 
no exterior em 1989, que era de 
18.492 pessoas, aumentou para 
500.728 em 2018, registrando 
elevação de 2.707%.

Mais 33 seções eleitorais 
adicionais foram abertas em re-
giões com grande concentração 
de brasileiros, nas quais não há 
representação consular perma-
nente, como Florença e Veneza, 
na Itália; Colônia e Hamburgo, 
na Alemanha; Orlando, Salt 
Lake City e Frammingham, nos 
Estados Unidos, Winnipeg, no 
Canadá; e Vale do Bekaa, no 
Líbano.

Brasileiros votam na Casa do Brasil, em Madri.
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A proposta seria uma es-
pécie de compensação 
pelo impacto causado 

aos taxistas com a legalização 
dos aplicativos de transporte 
individual de passageiros como 
Uber, Cabify e 99Pop. O texto 
está em análise na Comissão 
de Assuntos Sociais do Senado. 
Pelo projeto, fi ca concedido 
um benefício temporário de 
cinco anos para a categoria dos 
taxistas, período em que haverá 
redução, de 60% para 20%, do 
percentual de renda líquida tri-
butável desses trabalhadores. 

Ou seja, se hoje o motorista 
de táxi paga IR sobre 60% dos 
ganhos brutos com a atividade, 
passará a pagar apenas sobre 
20% de seus rendimentos. 
“Mesmo considerando que 
o Brasil já oferece inúmeras 

O relator  considerou a iniciativa um “alívio” aos taxistas.
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Adequação ambiental 
para casas populares

Os novos programas habita-
cionais do governo podem ser 
obrigados a manter planos de 
adequação ambiental. As regras 
estão previstas no projeto que 
está pronto para ser votado na 
Comissão de Meio Ambiente do 
Senado. O texto também impõe 
a destinação de espaços para o 
funcionamento de empreendi-
mentos individuais ou coletivos 
voltados à geração de trabalho e 
renda. O projeto da ex-deputada 
Moema Gramacho (PT-BA) é 
relatado na CMA pelo senador 
José Medeiros (Pode-MT). Exige 
dos empreendimentos medidas 
como gestão de resíduos sólidos, 
aproveitamento da água de chuva, 
reuso de águas servidas e geração 
de energia solar. O texto também 
prevê a destinação de espaços 
para o funcionamento de associa-
ções profi ssionais, cooperativas 
e microempresas individuais ou 
coletivas.

“A gestão dos resíduos sólidos 
e o reuso de águas 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”, 
argumenta José Medeiros no 
relatório. Depois da CMA, o pro-
jeto segue para a Comissão de 
Desenvolvimento Regional (Ag.
Senado).

Proposta diminui IR de taxistas 
para compensar aplicativos

Um projeto em tramitação no Senado quer garantir que os motoristas de táxi paguem menos Imposto 
de Renda

no mercado”, explicou o autor 
do projeto, senador Roberto Ro-
cha (PSDB-MA), ao apresentar 
a proposta.

O relator na CAS, senador 
José Pimentel (PT-CE), con-
siderou a iniciativa um “alívio” 
aos taxistas, que pagarão menos 
imposto mensalmente na forma 
de carnê-leão. Ele destacou 
que a vantagem temporária 
não afeta outras já concedidas 
à categoria. “O taxista vai poder 
utilizar eventuais sobras na mo-
dernização do serviço de táxi, 
sem afetar a isenção do IPI na 
aquisição de veículo novo”, fri-
sou Pimentel em seu relatório. 
Depois de aprovada na CAS, a 
proposta segue para a Comissão 
de Assuntos Econômicos, onde 
recebe decisão terminativa (Ag.
Senado).

vantagens aos taxistas. Nós 
estamos falando de uma tran-
sição, para atender inclusive à 
Lei de Responsabilidade Fiscal, 

por um período de cinco anos. 
E fazer com que o taxista possa, 
com essa desoneração, ter me-
lhor condição de concorrência 

Candidatura de Lula é alvo 
de 16 contestações no TSE

As demais impugnações, com 
argumentos análogos, foram 
feitas pelo candidato à Presi-
dência pelo PSL, Jair Bolsonaro, 
e sua coligação; por um deputa-
do estadual do Partido Novo; e 
por candidatos à Câmara pelo 
Podemos, PSL e DEM. Outras 
nove das 16 contestações são 
as chamadas “notícias de ine-
legibilidade”, em que qualquer 
cidadão pode informar ao TSE 
sobre situações que prejudi-
quem a candidatura de algum 
candidato ao pleito deste ano. 
Todas elas abordam a mesma 

condenação de Lula.
Pelo calendário eleitoral, o 

TSE tem até o dia 17 de setem-
bro para julgar os pedidos de 
registro de candidaturas. Este 
também é o prazo fi nal para 
que os partidos substituam 
nomes nas chapas, exceto em 
caso de morte de candidato. 
Como relator, caberá a Barro-
so ditar o ritmo de julgamento 
no TSE. Observados os prazos, 
a previsão é que o julgamento 
ocorra no começo de setem-
bro, após o início do horário 
eleitoral na TV (ABr).   

Eleitor brasileiro que vive no exterior 
terá 1,4 mil urnas para votar

O Itamaraty já colocou à 
disposição sete vídeos infor-
mativos sobre as eleições com 
o objetivo de esclarecer as 
dúvidas. A série traz dados 
gerais sobre o voto no exterior e 
informações de utilidade públi-
ca. Nos vídeos, há um histórico 
sobre o processo de alistamento 
e transferência eleitoral no 
exterior, detalhes sobre a plata-

forma, pela qual cerca de 76 mil 
brasileiros foram cadastrados, 
que facilitou a regularização da 
situação eleitoral.

Também são retratadas as es-
pecifi cidades na organização de 
eleições fora do país e os desa-
fi os enfrentados em diferentes 
regiões, como América do Sul, 
América do Norte, Europa e 
Ásia (ABr). 

Senado autoriza busca 
em imóveis de

Cristina Kirchner

Planejamento que anotava to-
das as viagens feitas por ele para 
entregar sacolas com dinheiro 
durante o período kirchnerista. 
As quantias teriam sido dadas 
por empresários a funcionários 
do governo para obter conces-
são de obras públicas. 

Os cadernos deram início a 
uma série de buscas e prisões 
de funcionários do governo e 
empresários, algo comparável 
à Lava Jato no Brasil. Cristina 
Kirchner foi a primeira mulher 
eleita e reeleita presidente da 
Argentina e hoje atua como 
senadora. Ela sucedeu seu fa-
lecido marido, Nestor Kirchner, 
que governou entre 2003 e 2007 
(ANSA).

A maioria dos 35 partidos políticos regis-
trados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
decidiu privilegiar candidaturas a deputado 
federal nas eleições deste ano. O foco em 
ampliar o tamanho das bancadas na Câmara 
dos Deputados tem como meta assegurar 
o acesso a recursos do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha (FEFC), que 
soma R$ 1,7 bilhão.

A partir de 2019, uma nova regra prevista 
na Emenda Constitucional 97, de 2017, esta-
belece a chamada cláusula de desempenho. 
Por esta regra, apenas partidos com nove de-
putados eleitos ou com pelo menos 1,5% dos 
votos válidos para Câmara dos Deputados, 

distribuídos em pelo menos nove estados, 
poderão receber recursos do fundo. Esses 
critérios impediriam 14 partidos de contar 
com uma fatia do fundo neste ano.

O MDB, que pelas regras atuais tem direito 
à maior fatia do fundo (R$ 230,9 milhões), já 
informou ao TSE que pretende destinar R$ 
1,5 milhão para apoiar candidatos à Câmara 
que exerçam ou tenham exercido mandato 
nesta legislatura (2015-2019). A bancada 
atual da legenda conta com 51 deputados 
federais. Com direito a R$ 212,2 milhões – 
segunda maior parte –, o PT também pretende 
impulsionar candidaturas à Câmara, direcio-
nando, pelo menos, 35% desse valor (quase 

R$ 75 milhões) a candidaturas ao cargo de 
deputado federal. O PT é hoje o partido com 
a maior bancada na Casa: 61 deputados.

Alguns partidos admitem ainda que os de-
putados redistribuam os recursos a que têm 
direito para outros candidatos no partido ou 
na coligação. Segundo resolução aprovada pelo 
TSE, os recursos são transferidos aos candi-
datos pelos partidos após a direção executiva 
nacional aprovar e apresentar os critérios 
defi nidos para a aplicação dos recursos. O 
único critério exigido de todos os partidos é a 
destinação de, pelo menos, 30% dos recursos 
para candidaturas femininas, incluídas as 
proporcionais e as majoritárias (Ag.Câmara).

Para assegurar recursos, partidos priorizam 
ampliação na Câmara

Marina: educação é 
prioridade número 1

Brasília - A candidata da Rede 
à Presidência da República, Ma-
rina Silva, afi rmou ontem (23), 
que a educação de qualidade 
para a primeira infância, ensino 
fundamental e médio será a 
prioridade número um de seu 
eventual governo. Ela defendeu 
também o ensino em período 
integral, quando o aluno perma-
nece na escola nos dois turnos, e 
mais investimentos para a arte e 
o esporte nas escolas.

“Sabemos que o que faz a di-
ferença na vida de uma pessoa 
é a educação. É ela que gera 
igualdade de oportunidades”, 
disse em visita a uma escola 
de ensino fundamental pública 
no Gama, região administrativa 
de Brasília. No local, Marina 
acompanhou o projeto Cordas 
do Gama e assinará uma carta 
de compromisso com a Rede 
Nacional de Primeira Infância. 
Em discurso, Marina relembrou 
sua biografi a, citou momentos 
de difi culdades em sua vida e 
disse que, sem a oportunidade 
de estudar, mesmo que aos 16 
anos quando se alfabetizou, não 
estaria onde está (AE).



www.netjen.com.br

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

Página 5São Paulo, sexta-feira, 24 de agosto de 2018

INDÚSTRIAS N. F. FERRAMENTARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP - Torna público
que recebeu da SEMA a Licença de Operação nº 91/2018 para fabricação de artigos de
serralheria, exceto esquadrias à Rua Santa Elizabeth, 205/215, Vila Paraíso, Guarulhos,
através do processo administrativo nº 41050/2018, com validade até 16/08/2022 (4 anos).

H. R. DE ARAUJO COMERCIO DE TAPETES - EPP - Torna público que requereu à SEMA
a Licença Unificada Ambiental para fabricação de artefatos de tapeçaria à Avenida
Condeal, 192, Cidade Parque São Luiz, Guarulhos, através do processo administrativo
nº 50371/2018.

PREMIT INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Torna público que
recebeu da Prefeitura de Itaquaquecetuba - Secretaria do Meio Ambiente a Licença
Prévia, Instalação e de Operação n 39/2018,  válida até 21/08/2020, para atividade de
fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral, sito à Avenida Cardeal, 505,
complemento 515, Parque São Pedro, Itaquaquecetuba/ SP.

CENTRALPART EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
C.N.P.J. 59.939.025/0001 - 06 - N.I.R.E. 35.2.1831264 - 3

Extrato da Ata De Reunião De Sócios
Data: 21/08/2018 às 10 horas. Local: Sede social. III. Presenças: Totalidade do capital social: Loris Ramos Heleno 
R.G. 3.898.828-8 SSPSP, C.P.F. 673.323.828-49; Lais Heleno Forte R.G. 3.898.818-5 SSPSP, C.P.F. 954.072.198-91; Lia Ramos
Heleno R.G. 5.855.599-7 SSPSP, C.P.F. 034.740.228-30, representada por seu bastante procurador Rivaldo Petean Junior, 
R.G. 13.566.734-3 SSPSP, C.P.F. 043.117.848-80, nomeado nos expressos termos do instrumento público de procuração 
lavrado no livro nº 119, páginas 249 a 251 em 25-02-2016, perante o 11° Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais 
do subdistrito de Santa Cecília, Comarca da Capital de São Paulo, SP; Lúcia Ramos Heleno Abrahão R.G. 7.550.948 
SSPSP, C.P.F. 034.740.188-09; Usufrutuaria com direito a voto: Amelia Ramos Heleno R.G. 1.360.130-1 SSPSP, 
C.P.F. 144.234.338-93,  comparece na qualidade de usufrutuária vitalícia de 11.200 cotas de capital desta sociedade, 
com direito a voto, e assina a presente ata, manifestando expressamente sua anuência em tudo o que é avençado neste 
instrumento. Composição da mesa: Loris Ramos Heleno - Presidente. Lais Heleno Forte - Secretaria. Deliberações: 
Com a palavra, a senhora Presidente esclareceu aos sócios e a benefi ciária do usufruto, que se fazia necessário alterar 
o valor unitário nominal das cotas de R$ 1.000,00 para R$ 1,00, proposta essa aprovada pela totalidade dos sócios. Em 
seguida a senhora Presidente esclareceu ainda, que tinha em mãos uma proposta de redução do capital social no valor 
de R$ 8.967.997,00 por entender-se que o capital social tornou-se excessivo para as atividades desenvolvidas pela 
sociedade nesta data. Na Hipótese de aprovação, o pagamento se fará mediante a transferência da totalidade das cotas 
de capital que a “Centralpart” detém no capital social da “BFRE” Assessoria Empresarial e Participações Ltda. 
Desta forma, as sócias receberão em pagamento de suas participações, na mesma proporção que detém atualmente 
no capital social da ”CENTRALPART”.   Bem como a usufrutuária senhora  AMELlA  RAMOS  HELENO  levará seus 
direitos de usufruto para a nova composição societária. Declarou ainda a senhora Presidente, que se a redução 
proposta vier a ser aprovada, o capital social integralizado e registrado, que nesta data é de R$ 23.800.000,00, por 
de consequência será reduzido para R$ 14.832.003,00. Após deliberação e votação, as senhoras sócias, por decisão 
unânime, aprovaram a proposta, e autorizaram a Diretoria a cumprir as formalidades legais para redução do capital 
conforme foi proposto. Encerramento e aprovação da ata: A presente ata que, lida, foi aprovada e assinada 
por todos os presentes. Formalidades legais. São Paulo, 21/08/2018. Mesa: Loris Ramos Heleno - Presidente. Lais 
Heleno Forte - Secretaria. Usufrutuária / Anuente : Amelia Ramos Heleno. Sócias: Loris Ramos Heleno. Lais 
Heleno Forte. Lia Ramos Heleno p.p. Rivaldo Petean Junior - Procurador. Lúcia Ramos Heleno Abrahão.

LEROS ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 11.017.349/0001-52
Chamada Pública 01/2018

A Léros Energia e Participações S.A. promove dia 24 de Agosto de 2018, Chamada
Pública para a compra de energia elétrica. O Edital de compra está disponível, nesta
data, para os Agentes de Comercialização da Câmara de Energia Elétrica no site:
www.grupoleros.com.br.

ABC BRASIL Distribuidora de  
Títulos e Valores Mobiliários S.A.

CNPJ nº 33.817.677/0001-76

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas as Demonstrações Financeiras referentes aos semestres findos em 30 de junho de 2018 e de 2017, juntamente com o relatório da Ernst & Young Auditores Independentes S.S.
São Paulo, 23 de agosto de 2018 

Ilmos. Srs.
Diretores e Acionistas da
ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
(“Distribuidora”) que compreende o balanço patrimonial em 30 de junho de 2018 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o semestre findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 
resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A em 30 de junho de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.  
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em 
relação à Distribuidora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,  
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que  
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outros Assuntos
Demonstração do valor adicionado
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao semestre findo em 30 de junho de 2018, elaborada 
sob a responsabilidade da administração da Distribuidora, e apresentada como informação suplementar para 
fins das práticas contábeis do Banco Central do Brasil, foi submetida a procedimentos de auditoria executados 
em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Distribuidora. Para a formação de nossa 
opinião, avaliamos se essa demonstração está reconciliada com as demonstrações financeiras e registros 
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no 
Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião a demonstração do 
valor adicionado foi adequadamente preparada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios 
definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A administração da Distribuidora é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar 
a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
da Distribuidora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não 
ser que a administração pretenda liquidar a Distribuidora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria 
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Distribuidora.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional 
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Distribuidora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Distribuidora a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos  
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 23 de agosto de 2018

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.

CRC-2SP034519/O-6
Eduardo Wellichen

 Contador - CRC-1SP184050/O-6

 RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Distribuidora) é uma instituição financeira 
que tem por finalidade operar no mercado de títulos e valores mobiliários por conta própria e de terceiros. 
Suas operações são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições, as quais atuam integradamente 
no mercado financeiro, utilizando a estrutura operacional do Banco ABC Brasil S.A.
Suas operações atuais se restringem à administração dos recursos próprios.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,  
que consideram as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 11.638/07 e  
Lei nº 11.941/09, além das normas e instruções do Banco Central do Brasil - BACEN. Em aderência ao 
processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade, algumas normas e suas 
interpretações foram emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), as quais serão aplicáveis 
às instituições financeiras somente quando aprovadas pelo BACEN. Os pronunciamentos contábeis já 
aprovados pelo BACEN são: Resolução nº 3.566/08 - Redução ao valor recuperável de ativos; Resolução 
nº 3.604/08 - Demonstração do fluxo de caixa; Resolução nº 3.750/09 - Divulgação sobre partes relacionadas; 
Resolução nº 3.823/09 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes; Resolução nº 3.973/11 - 
Evento subsequente; Resolução nº 3.989/11 - Pagamento baseado em ações; Resolução nº 4.007/11 - 
Políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro; Resolução nº 4.144/12 - Pronunciamento 
conceitual básico; Resolução nº 4.424/15 - Benefícios a empregados; Resolução nº 4.524/16 - Efeitos das 
mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis; Resolução nº 4.534/16 - Ativo 
intangível; e Resolução nº 4.535/16 - Ativo imobilizado de uso. As principais práticas contábeis são assim 
resumidas: a) Critérios de avaliação dos ativos: Os ativos, exceto os títulos e valores mobiliários, são 
demonstrados pelo custo de aquisição acrescido de variações cambiais, monetárias e juros quando aplicável. 
Quando o valor de mercado for inferior, é efetuada provisão para ajuste do ativo ao valor de realização.  
Os títulos e valores mobiliários são classificados de acordo com a intenção da Administração, no tocante à 
sua manutenção em carteira ou disponibilidade para negociação. Títulos para negociação: são adquiridos 
com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados e são ajustados pelo valor de mercado em 
contrapartida ao resultado do período. Os instrumentos financeiros derivativos são ajustados para o valor de 
mercado em contrapartida ao resultado do período. As operações com opções são registradas pelo valor dos 
prêmios pagos ou recebidos até o efetivo exercício da opção, quando então é baixado como redução 
ajustado ao valor de mercado ou aumento do custo do bem ou direito, pelo efetivo exercício, ou como 
receita ou despesa, no caso de não exercício. b) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa, 
conforme Resolução CMN nº 3.604/08 inclui dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto 
prazo de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valor e limites, com prazo de vencimento 
original inferior a 90 dias. c) Classificação dos ativos e passivos circulantes e a longo prazo: Os ativos e 
passivos operacionais, cujos vencimentos ou possibilidade efetiva de liquidação ocorram até o prazo de  
1 ano da data do balanço, estão classificados no circulante e aqueles, cujos vencimentos ou possibilidade 
efetiva de liquidação ocorram após esse prazo são classificados no longo prazo. d) Apuração das receitas e 
despesas: O resultado é apurado pelo regime de competência e considera, quando aplicável, os efeitos de 
ajustes de ativos para o valor de mercado ou de provável realização. O imposto de renda é reconhecido pelo 
regime de competência, cujos valores diferidos são calculados sobre as diferenças temporárias decorrentes 
de receitas e despesas ainda não tributáveis ou dedutíveis para fins fiscais, cujas adições ou exclusões futuras 
são autorizadas pela legislação tributária. e) Ativos e passivos contingentes: O reconhecimento,  
a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes são efetuados de acordo com os critérios 
descritos a seguir: • Contingências ativas - não são reconhecidas nas demonstrações financeiras, exceto 
quando da existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização; sobre as quais não cabem 
mais recursos; e • Contingências passivas - são reconhecidas nas demonstrações financeiras quando, 
baseado na opinião de assessores jurídicos e da administração, for considerado provável o risco de perda de 
uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e 
quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes 
classificados como perdas possíveis pelos assessores jurídicos são apenas divulgados em notas explicativas, 
enquanto aquelas classificadas como perda remota não requerem provisão e divulgação. f) Imposto de 
Renda e Contribuição Social: As provisões para imposto de renda e contribuição social, quando devidas,  
são constituídas com base no lucro contábil, ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação fiscal.  
O imposto de renda e a contribuição social diferida são calculadas sobre o valor das diferenças temporárias, 
sempre que a realização desses montantes for julgada provável.
3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2018 2017
Depósitos bancários 59 54
Saldo de caixa e equivalentes de caixa 59 54
4. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
a) Títulos e valores mobiliários: As classificações dos títulos, em 30 de junho de 2018 e 2017,  
são demonstradas como segue:

2018 2017
Mercado/ Mercado/

Custo Contábil Custo Contábil
Títulos para negociação
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 98.916 98.908 55.040 55.033
Depósito a prazo com garantia especial - DPGE – – 12.953 12.953
Subtotal - Títulos para negociação 98.916 98.908 67.993 67.986
Total 98.916 98.908 67.993 67.986
A composição da carteira em 30 de junho de 2018 e 2017, considerando o prazo de vencimento,  
é demonstrada como segue:

De 3 a 6  
Meses

De 6 a 12  
Meses

De 1 a 3  
Anos Total

Títulos para negociação
Letras Financeiras do Tesouro - LFT – 98.908 – 98.908
Subtotal - Títulos para negociação – 98.908 – 98.908
Total - 2018 – 98.908 – 98.908
Total - 2017 12.953 – 55.033 67.986
No semestre findo em 30 de junho de 2018, os resultados gerados por títulos e valores mobiliários 
representam o montante de R$ 3.076 (R$ 4.837 em 2017). 

b) Instrumentos financeiros derivativos: A Distribuidora realiza operações com instrumentos financeiros 
derivativos visando à proteção das variações de preços de mercado e diluição de riscos de moedas e de taxas 
de juros de seus ativos e passivos e fluxos de caixa contratados por prazos, taxas e montantes compatíveis. 
Os derivativos são usados como ferramenta de transferência de risco com o objetivo de cobertura das 
posições das carteiras de não negociação (Banking Book) e de negociação (Trading Book). Adicionalmente, 
os derivativos de alta liquidez transacionados em bolsa são usados, dentro de limites estreitos e 
periodicamente revistos, com o objetivo de gerenciar exposições na carteira de negociação. Visando 
administrar os riscos decorrentes, foram determinados limites internos para exposição global e por carteiras. 
Estes limites são acompanhados diariamente. Considerando a eventual possibilidade de existência de limites 
excedidos em decorrência de situações não previstas, a administração definiu políticas internas que  
implicam na imediata definição das condições de realinhamento. Esses riscos são monitorados por área 
independente das áreas operacionais e são diariamente reportados à administração. A medição da exposição 
fundamenta-se no cálculo do valor a risco (VaR) com horizonte de um ano por meio de simulação histórica 
com nível de confiança de 99% e períodos de retenção de um dia para a carteira de negociação e vinte e 
um dias para a carteira de não negociação. Além dos controles de exposição e VaR, a Distribuidora também 
realiza testes de análise de sensibilidade para avaliar os impactos das mudanças nas taxas de juros sobre o 
portfólio. Operações de derivativos compõem limite de crédito de contraparte, definido em função do perfil 
do cliente, e são revistas periodicamente em comitês de crédito com a presença da alta administração.  
As operações são custodiadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. A determinação dos valores de mercado de 
tais instrumentos financeiros derivativos é baseada nas cotações divulgadas pelas bolsas especializadas,  
e em alguns casos, quando da inexistência de liquidez ou mesmo de cotações, são utilizadas estimativas de 
valores presentes e outras técnicas de apreçamento. - Opções: determinadas com base em critérios 
estabelecidos em contratos e calculadas de acordo com modelos conhecidos amplamente utilizados pelo 
mercado. Os valores diferenciais e ajustes dos instrumentos financeiros derivativos ativos e passivos são 
registrados em contas patrimoniais, tendo como contrapartida as respectivas contas de resultado.  
Em 30 de junho de 2018, a Distribuidora não possuía operações com instrumentos financeiros derivativos. 
Para 30 de junho de 2017, encontravam-se ajustados ao seu valor de mercado e seus valores referenciais 
registrados em contas de compensação, conforme demonstrados a seguir:

2017
Valor referencial  

dos contratos
Custo - Valor a 

A Receber/A Pagar
Ajuste ao valor  

de mercado
Valor de  
mercado

Posição ativa 937.500 329.725 (12.512) 317.213
Contratos de opções 937.500 329.725 (12.512) 317.213
Compromisso de venda 937.500 329.725 (12.512) 317.213
Moeda estrangeira 937.500 329.725 (12.512) 317.213
Posição passiva 909.375 302.375 (13.287) 289.088
Contratos de opções 909.375 302.375 (13.287) 289.088
Compromisso de venda 909.375 302.375 (13.287) 289.088
Moeda estrangeira 909.375 302.375 (13.287) 289.088
Os instrumentos financeiros derivativos por vencimento, em 30 de junho de 2017, tinham a seguinte 
composição:

2017
Até 1 mês Total

Compensação
Contratos de opção 1.846.875 1.846.875
Total - 2017 1.846.875 1.846.875
Posição ativa
Contratos de opção 317.213 317.213
Total - 2017 317.213 317.213
Posição passiva
Contratos de opção 289.088 289.088
Total - 2017 289.088 289.088
Não existem resultados apurados com instrumentos financeiros derivativos no semestre findo em  
30 de junho de 2018 (R$ 775 representavam os ganhos em 30 junho de 2017).
5. OUTROS CRÉDITOS
Diversos: Em 30 de junho de 2018 e de 2017, os saldos de Outros créditos - Diversos, são assim compostos:

2018 2017
Créditos tributários (Nota 7) 4 3
Impostos e contribuições a compensar 154 258
Total 158 261
6. OUTRAS OBRIGAÇÕES
a) Fiscais e previdenciárias: Em 30 de junho de 2018 e de 2017, os saldos de obrigações fiscais e 
previdenciárias são assim compostos:

2018 2017
Impostos e contribuições a recolher 24 28
Provisões para impostos e contribuições sobre lucros 1.254 1.973
Provisão para impostos e contribuições diferidos – 349
Total 1.278 2.350
b) Diversas: Em 30 de junho de 2018 e de 2017, os saldos de outras obrigações diversas são assim 
compostos:

2018 2017
Provisão para pagamentos a efetuar 27 29
Total 27 29
7. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Conforme determinado pela Resolução nº 3.059/02, alterada pela Resolução nº 3.355/06, ambas do  
Banco Central do Brasil, a Distribuidora registrou o saldo líquido dos créditos tributários. A natureza,  
a origem e a movimentação dos créditos tributários constituídos no período são demonstradas a seguir:
Créditos tributários
Diferenças temporárias:

Dezembro  
de 2017 Adições Baixas

Junho  
de 2018

Ajuste ao valor de mercado 5 – (1) 4
Saldo líquido (Nota 5) 5 – (1) 4

As realizações dos créditos e das obrigações tributárias diferidas existentes em 30 de junho de 2018 
considerando o histórico de rentabilidade e a estimativa de realização futura são demonstradas como segue:
Exercício Ativo Passivo Líquido
2019 4 – 4
Total 4 – 4
Valor presente - Selic 4 – 4
Para o imposto de renda a alíquota utilizada é de 15% acrescida de adicional de 10% sobre o lucro 
tributável anual excedente a R$ 240 mil e de 20% para contribuição social para as empresas financeiras. 
A apuração das despesas com imposto de renda para os semestres findos em 30 de junho de 2018 e 2017 
são demonstradas a seguir:

2018 2017
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social 2.818 5.217
Encargos totais de imposto de renda pelas alíquotas nominais 1.268 2.348
Receitas/despesas não tributáveis líquidas de despesas não dedutíveis (1) –
Resultado líquido de realizações e constituições de
 passivos diferidos líquidos de créditos tributários no semestre (1) (363)
Outros valores (12) (12)
Total do imposto de renda sobre os resultados correntes (Nota 6a) 1.254 1.973
Impostos e contribuições diferidos
Passivos fiscais constituídos no semestre – 349
Créditos tributários realizados no semestre 1 14
Total dos impostos e contribuições diferidos 1 363
Total do resultado de imposto de renda e contribuição social 1.256 2.336
Imposto de renda 691 1.285
Contribuição social 563 1.037
Ativo fiscal diferido 2 14
8. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
As operações com partes relacionadas foram contratadas a taxas normais de mercado, compatíveis com as 
taxas praticadas em operações com terceiros nas datas das operações. Os saldos e resultado das transações 
realizadas com partes relacionadas (Banco ABC Brasil S.A.) estão relacionados a seguir:

2018 2017
Ativos/ 

(Passivos)
Receitas/ 

(Despesas)
Ativos/ 

(Passivos)
Receitas/ 

(Despesas)
Depósitos bancários 59 – 54 –
A Distribuidora não possui remuneração para os administradores.
9. ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS
A Distribuidora responde por ações e processos cujas perdas estão sendo consideradas com prognósticos 
possíveis por nossos assessores que totalizam R$ 2.559 e não foram provisionados, o detalhamento do 
principal processo é o seguinte: 
PIS: Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pela União Federal em face de decisão transitada em julgado na 
qual foi reconhecido o direito à Distribuidora ao não recolhimento da contribuição ao PIS nos períodos de 
julho de 1997 a dezembro de 1999 nos termos da EC 17/1997. O valor estimado das contingências 
corresponde a R$ 1.881 em 30 de junho de 2018.
10. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social: Em 30 de junho de 2018 e 2017, o capital social está representado por 49.960.109 ações, 
sendo 24.980.054 ações ordinárias e 24.980.055 ações preferenciais, todas sem valor nominal. b) Dividendos 
e Juros sobre o capital próprio: Conforme previsto no estatuto social da Distribuidora, aos acionistas é 
assegurado o direito de um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido anual ajustado na forma da lei.  
Não foram provisionados dividendos em função de não haver intenção de distribuição no semestre.  
c) Destinação do lucro: i) Reserva de lucros - Reserva legal: A constituição da reserva legal obrigatória de 5% 
sobre o lucro líquido apurado em 30 de junho de 2018 apresenta o montante de R$ 78 (R$ 144 em 2017). 
ii) Reserva de lucros - Equalização de dividendos: Por deliberação dos acionistas, através de Assembleias 
Gerais Ordinária e Extraordinária de 30 de abril de 2009, foi aprovada a criação da conta reserva de lucros 
para equalização de dividendos destinando para esta reserva o saldo da conta de lucros acumulados, 
limitada a 50% do capital social, sendo esta constituída como forma de manter o fluxo de remuneração  
aos acionistas. Em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29 de abril de 2015, foi aprovado o aumento 
do limite percentual da reserva de Equalização de dividendos de 50% para 80% do capital social.  
d) Lucro por ação: O lucro por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da 
sociedade, pela quantidade de ações em circulação durante o período, excluindo as ações compradas pela 
sociedade e mantidas como ações em tesouraria.
11. OUTRAS INFORMAÇÕES
O Banco Central do Brasil, através das Resoluções nº 4.192/13 e 4.278/13, instituiu a apuração do 
Patrimônio de Referência em bases consolidadas sobre o Conglomerado Financeiro e através da Resolução 
nº 4.193/13, instituiu apuração do Patrimônio de Referência mínimo requerido para os ativos  
ponderados por risco (RWA), ambas com efeito a partir de outubro de 2013. O índice da Basileia para  
30 de junho de 2018 apurado com base no Conglomerado Prudencial é de 16,14% (16,18% em 2017).

Ativo Notas 2018 2017
Circulante 99.125 385.511
 Disponibilidades 3 59 54
 Títulos e valores mobiliários e
  instrumentos financeiros derivativos 98.908 385.199
 Carteira própria 4.a 98.908 67.986
 Instrumentos financeiros derivativos 4.b – 317.213
Outros créditos 158 258
 Diversos 5 158 258
Realizável a longo prazo – 3
 Outros créditos – 3
  Diversos 5 – 3
Total do ativo 99.125 385.514

Passivo Notas 2018 2017
Circulante 1.305 291.467
 Títulos e valores mobiliários e
  instrumentos financeiros derivativos – 289.088
  Instrumentos financeiros derivativos 4.b – 289.088
 Outras obrigações 1.305 2.379
  Fiscais e previdenciárias 6.a 1.278 2.350
  Diversas 6.b 27 29
Patrimônio líquido 10 97.820 94.047
 Capital 88.516 50.002
  De domiciliados no País - Ordinárias 44.258 25.001
  De domiciliados no País - Preferenciais 44.258 25.001
 Reservas de capital – 368
 Reserva de lucros 7.820 40.940
 Lucros acumulados 1.484 2.737
Total do passivo 99.125 385.514

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas 2018 2017
Receitas da intermediação financeira 3.076 5.612
 Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 4.a 3.076 4.837
 Resultado de instrumentos financeiros derivativos 4.b – 775
Resultado bruto da intermediação financeira 3.076 5.612
Outras receitas (despesas) operacionais (258) (395)
 Outras despesas administrativas (90) (149)
 Despesas tributárias (168) (246)
Resultado operacional 2.818 5.217
Resultado antes da tributação sobre lucro e participações 2.818 5.217
Imposto de renda e contribuição social 7 (1.256) (2.336)
 Provisão para imposto de renda (691) (1.285)
 Provisão para contribuição social (563) (1.037)
 Ativo fiscal diferido (2) (14)
Lucro líquido do semestre 1.562 2.881
Lucro líquido por ação - em R$ - 49.960.109 ações
 (49.960.109 ações em 2017) 0,031 0,058

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Reservas de capital Reserva de lucros
Capital social Incentivos fiscais Reserva legal Equalização de dividendos Lucros acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 50.002 368 2.650 38.146 – 91.166
Lucro líquido do semestre – – – – 2.881 2.881
Destinação - Reserva legal – – 144 – (144) –
Saldos em 30 de junho de 2017 50.002 368 2.794 38.146 2.737 94.047
Saldos em 31 de dezembro de 2017 88.516 – 2.905 4.837 – 96.258
Lucro líquido do semestre – – – – 1.562 1.562
Destinação - Reserva legal – – 78 – (78) –
Saldos em 30 de junho de 2018 88.516 – 2.983 4.837 1.484 97.820

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2018 2017
Atividades operacionais
Lucro líquido ajustado do semestre 1.562 2.881
 Lucro líquido do semestre 1.562 2.881
Variação de ativos e passivos (1.551) (2.982)
 Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 842 (943)
 Outros créditos 427 425
 Outras obrigações (2.820) (2.464)
Caixa (aplicado)/gerado nas atividades operacionais 11 (101)
Aumento/(Redução) de caixa e equivalentes de caixa 11 (101)
 No início do semestre 48 155
 No final do semestre 59 54
Variações nos saldos de caixa e equivalentes de caixa 11 (101)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2018 2017
Apuração do valor adicionado
 Resultado bruto da intermediação financeira 3.076 5.612
 Outras despesas administrativas (90) (149)
Valor adicionado total a distribuir 2.986 5.463
Distribuição do valor adicionado 2.986 5.463
 Remuneração do governo 1.424 2.582
  Despesas tributárias 168 246
  Imposto de renda e contribuição social 1.256 2.336
 Remuneração dos acionistas 1.562 2.881
  Lucros retidos 1.562 2.881

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

CONTADOR: LEILA MARIA DE CARVALHO ROCHA - CRC 1SP 170428/O-5A  DIRETORIA

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Semestres findos em 30 de junho de 2018 e 2017
(Em milhares de reais, exceto lucro líquido por ação)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Semestres findos em 30 de junho de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
Semestres findos em 30 de junho de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

x

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS
30 de junho de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Semestres findos em 30 de junho de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
30 de junho de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

Jopar Administração Ltda. - CNPJ Nº 08.472.503/0001-71 - NIRE Nº 35.221.098.843
Ata da Reunião de Sócios Quotista - Redução de Capital Social

Data, hora e local: 23/08/2018, às 10:00 h, na sede social situada nesta Capital na Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha nº 5.200, Conjunto 
107, Bloco E, Jardim Morumbi, CEP 05693-000. Presença: Totalidade dos sócios quotistas, dispensando convocação. Mesa: João Rossi Cup-
poloni – Presidente; Eduardo Rossi Cuppoloni- Secretário. Deliberações: Aprovação da redução do capital social de R$ 481.214.769,00 para R$ 
1.066.295,00, mediante a absorção de parte do saldo de prejuízos acumulados apurados até 30/06/2018 no valor de R$ 480.148.474,00, com o 
cancelamento de 480.148.474 quotas sociais. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada esta ata que lida, 
conferida e aprovada, foi assinada por todos os sócios quotistas. João Rossi Cuppoloni- Presidente; Eduardo Rossi Cuppoloni - Secretário; Joao 
Rossi Cuppoloni; Eduardo Rossi Cuppoloni; Guilherme Rossi Cuppoloni. Lândia Negócios Imobiliários Ltda.. São Paulo, 23 de agosto de 2018. 
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Especial

O avanço tecnológico que impacta 
todos os setores da economia tem 
produzido mudanças também no 
agronegócio

Carolina Gonçalves/ Agência Brasil 

Responsável por um quarto de toda a riqueza gerada no país, 
esse setor tem convivido cada vez mais com ferramentas 
que são capazes de tornar mais efi cientes os resultados 

de lavouras e da pecuária. 

Mas o Brasil rural ainda depara-se com desafi os, como os 
problemas de conectividade na maior parte do campo e a ca-
pacitação dos profi ssionais que podem utilizar novas ferramen-
tas, como drones e sensores para aumentar a produtividade e 
reduzir perdas.

Representantes de 15 países estão reunidos desde o início 
da manhã de onterm (23), em Curitiba, para debater soluções 
para esses problemas e tentar apontar caminhos que podem 
funcionar como alternativas para a América do Sul, região 
considerada o celeiro do mundo. Em sua sexta edição, o Fórum 
de Agricultura da América do Sul trouxe nomes das principais 
cadeias produtivas do agronegócio e especialistas em logística 
e mercado para discutir como usar essas tecnologias para in-
crementar os resultados do setor.

“Falamos de tecnologias, mas precisamos pensar como 
transformar essa conectividade do campo em algo palpável, 
que ofereça informações de forma simples. Precisamos pensar 
como fazer para o produtor receber, em seu celular, os dados, 
como um aviso sobre um tipo de praga que pode ameaçar sua 
lavoura por conta de alta umidade ou do calor”, explicou Sérgio 
Milani, superintendente da Copel Telecom. A empresa, que é 
um braço de telecomunicações da Companhia Paranaense de 
Energia, tem buscado alternativas e serviços complementares 
para ampliar a conectividade na área rural do estado, segundo ele.

O debate em torno da capacidade de uso dos programas, ser-

Especialistas debatem soluções 
tecnológicas para ajudar o agronegócio

viços e tecnologias inerentes aos novos equipamentos usados 
nos cultivos, por exemplo, dominou grande parte da manhã. A 
professora da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e 
integrante do Grupo de Estudo de Agronegócios da instituição, 
Marta Cristina Majotta-Maistro, alertou que é preciso observar 
quem são as empresas que estão oferecendo essas tecnologias e 
quem é o profi ssional formado para atuar nesse mundo agrotech.

“Esses startups precisam se diferenciar, conquistar seus 
clientes. O desafi o é quanto dar como suporte aos empreen-
dedores que vão assumir alto risco”, disse, destacando que 
a própria atividade agropecuária está vulnerável a diversos 
fatores como o clima. Sobre o perfi l de profi ssionais que estão 
sendo formados para atuar no campo, a especialista defendeu 
a multidisciplinaridade. Segundo ela, é cada vez mais frequente 
nos campus universitários ver jovens com perfi l empreendedor 
dispostos a atuar nesse segmento. “Safra de jovens que estão 
sendo capacitados para empreender e que não temem as in-
certezas do campo”, observou.

Marta Cristina alertou, porém, 
que o Brasil ainda tem, no cam-
po, segundo dados do IBGE, uma 
população com baixa escolarida-
de e alto índice de analfabetismo. 
“É muito frustrante você vir com 
tecnologia e ver que a pessoa 
não percebe o tanto que pode 
ajudá-la”.

O diretor de Novas Tecnolo-
gias do governo de Israel, Oded 
Distel, foi um dos convidados 
internacionais a apresentar 
exemplos de inovação. Seu país 
tem despontado na criação e 
investimentos em startups vol-
tadas para todas as áreas, desde 

Às vésperas de tentar fechar um acordo com a Argentina, para avançar, pelo menos no aspecto 
regional, nas negociações agrícolas Mercosul-União Europeia - que se arrasta há quase 20 

anos -, os ministros brasileiros tiveram ontem (23) uma conversa preparatória interministerial. 
A ideia é encontrar uma saída para proteger produtores de vinhos e lácteos nas trocas na região.

A informação foi confi rmada pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que disse que vai se 
reunir com Aloysio Nunes (Relações Exteriores), Marcos Jorge (Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços) e Eduardo Guardia (Fazenda). Segundo ele, o encontro defi niram a estratégia para 
uma conversa com autoridades argentinas, que está agendada para hoje (24).

“Da parte agrícola, praticamente falta defi nição sobre vinhos e lácteos. Não tem uma proposta 
brasileira, mas os produtores de vinho não têm condições de ingressar em um mercado aberto 
sem salvaguarda”, defendeu o ministro. O risco, segundo ele, é de que essa cadeia quebre diante 
da indústria argentina, mais consolidada. Maggi não comentou a intenção do país vizinho em 
manter uma taxação sobre o açúcar brasileiro. 

Na abertura da sexta edição do evento, que ocorre anualmente para discutir os desafi os do 
setor, o ministro voltou a lamentar a perda brasileira da venda de carne suína para a Rússia e 
cobrou responsabilidade das empresas exportadores. Maggi lembrou que o Brasil tem cumprido 
as regras e trabalhado para a abertura de mercados, mas, lembrou, que a manutenção dessas 
parcerias comerciais não é do ministério.

Governo brasileiro pretende proteger 
produtores de vinho e lácteo

“Cabe ao ministério fi scalizar e cabe às empresas a responsabilidade de fazer a coisa certa”, 
cobrou. No mês passado, a Rússia suspendeu a compra do produto, fechada com a BRF, após 
detectar a presença de um aditivo não permitido pelo país, a ractopamina, em um carregamento 
de carne.

“Quando tem alguém no meio do processo que não entendeu que todos somos responsáveis, 
começamos a ter problema. Fizeram um acordo privado que a iniciativa privada não cumpriu. Não 
é o governo. O grande desafi o na produção de carnes e derivados vem da responsabilidade de 
cada um de nós. O tempo do jeitinho não existe mais. Se alguém tentar, nós mesmos, produtores 
e cooperativas, temos que alijar do processo”, advertiu Maggi.

Esta é a sexta edição do Fórum de Agricultura da América do Sul que ocorre na capital pa-
ranaense. O tema central dos debates e mesas redondas, que têm uma lista de 40 palestrantes 
nacionais e internacionais, é discutir o uso de tecnologias no campo que podem impulsionar a 
produção regional. Entre falas, especialistas reiteraram o papel de celeiro dos países da América 
Latina e destacaram o momento de tensões comerciais entre grande players, como a que foi trava 
entre os Estados Unidos e a China. Para muitos, esses impasses podem servir para que o Brasil 
e outros países da região ganhem mais espaço no comércio global do agronegócio.

saúde a educação e agricultura.

Distel defendeu que a inovação está intimamente ligada a uma 
mudança de mentalidade que, segundo ele, é parte da cultura 
entre os israelenses. “Essas mudanças que falamos a respeito 
se encaixam com o DNA de Israel. Obviamente, o suporte do 
governo tem a ver com isso, mas é muito mais uma questão 
cultural. Israel vê a inovação em defesa, na área de alimentos 
e em tudo, como uma necessidade”, disse.

Segundo ele, as questões relacionadas à água e agricultura 
foram percebidas desde sempre como prioridade no país, que 
convive com grandes áreas de deserto. “A cada ano temos 
falta de 45% entre o que tiramos da natureza e o que usamos”, 

completou. A solução tecnológica para o problema foi a reu-
tilização de 90% de toda água de consumo doméstico para a 
agricultura e um trabalho de dessalinização que começou há 12 
anos “e implica em cerca de 70% do uso da água consumida”. 
Os debates, que ocorrem na capital paranaense, terminam no 
início da tarde de hoje (24).

“Falamos de tecnologias, mas precisamos pensar como transformar essa conectividade do campo em algo 
palpável, que ofereça informações de forma simples”.

Fotos: Reprodução

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

netjen@netjen.com.br

T : 3043-4171 / 3106-4171

São Paulo, sexta-feira, 24 de agosto de 2018
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A vez do Brasil
na revolução

digital do varejo

Observar bem de perto 

as tendências mundiais 

do varejo

Certamente essa é a 
melhor recomendação 
para que se identifi que 

as tecnologias que nos pró-
ximos anos vão revolucionar 
a maneira como as pessoas 
interagem e consomem pro-
dutos e serviços. Se, em um 
passado não muito distante, 
expressões como self-shop-
ping, omnichannel, big data 
e inteligência artifi cial reme-
tiam a conceitos abstratos — 
e restritos aos mercados mais 
desenvolvidos do mundo —, 
hoje a realidade está em plena 
transformação. Já há motivos 
para se acreditar que essas 
novidades em breve mudarão 
de vez a experiência de com-
pra dos brasileiros. 

No início desta década, 
a insegurança na adoção 
destas tecnologias ainda era 
um traço marcante do perfi l 
do executivo de varejo no 
Brasil. Soluções de autoaten-
dimento, agora consideradas 
tendência relacionada ao em-
poderamento do consumidor, 
chegaram a ser encaradas 
como prenúncio de fraudes. 
Diante da desaceleração da 
economia no Brasil e dos com-
provados resultados positivos 
alcançados pelo uso de novas 
tecnologias em outras partes 
do mundo, os varejistas se 
viram obrigados a superar as 
barreiras e apostar na inova-
ção como grande aliada para 
agradar os consumidores, 
melhorar as vendas, eliminar 
perdas e reduzir custos. 

Ao retomar a trajetória de 
crescimento em 2017, após 
dois anos de quedas, o varejo 
brasileiro sinaliza que está 
mais maduro e pronto para 
capitanear o processo de 
transformação digital. Alguns 
impasses, como a alta carga 
tributária, ainda pesam na 
hora do investimento, é fato, 
mas tudo indica que o consu-
midor brasileiro já começou 
a experimentar grandes 
novidades.

 
Conectados na loja física

É consenso que a mu-
dança do varejo tradicional 
passa pelo e-commerce. 
Criar canais de vendas pela 
internet é quase requisito 
obrigatório para um varejista 
acompanhar as tendências de 
mobilidade, personalização, 
marketing e oferecer uma 
série de vantagens que, no 
ambiente virtual, tornam-se 
ainda mais atraentes. Com o 
varejo online crescendo em 
ritmo mais acelerado que o 
varejo tradicional, seria natu-
ral se imaginar que o comércio 
eletrônico tomará o lugar das 
lojas físicas. No entanto, essa 
ideia, que já esteve em alta, 
está cada vez mais defasada. 

Pesquisa feita pelo Depar-
tamento de Comércio dos 
Estados Unidos revelou que, 

no ano passado, 91% das com-
pras de alimentos, roupas, 
brinquedos e medicamentos 
no país foram feitas no vare-
jo físico. O resultado ajuda 
a explicar por que gigantes 
nascidas no e-commerce 
estão investindo pesado no 
varejo offline. A Amazon, 
por exemplo, assumiu no 
ano passado o controle da 
Whole Foods Market, rede 
de supermercados com foco 
em produtos saudáveis. Para 
integrar seus negócios on-
line e lojas físicas, a jogada 
foi transformar o programa 
de fi delidade Prime em um 
programa de recompensas 
da Whole Foods. Seguindo 
a mesma linha, o Alibaba 
anunciou parcerias com 600 
mil pequenos estabelecimen-
tos comerciais familiares na 
China.

Hoje as lojas físicas fun-
cionam como uma vitrine do 
mundo virtual, lugares onde 
o consumidor vai para ver de 
perto, sentir e experimentar 
os produtos que pretende 
adquirir. O brasileiro, já 
acostumado a comprar livros, 
músicas e eletrônicos pela 
internet, ainda guarda certa 
sensibilidade para adquirir 
os alimentos, sobretudo itens 
mais sensíveis, como frutas 
e vegetais. Nesse contínuo 
interesse dos clientes por 
ainda visitar lojas físicas, 
adequar o espaço físico das 
lojas aos anseios de clientes 
conectados e exigentes surge 
como o desafi o atual para os 
profi ssionais de varejo.

Nessa onda de inovações, 
caixas tradicionais dão lugar 
a sistemas automáticos de 
identificação mais rápidos 
e potentes, que eliminam 
as longas e desagradáveis 
esperas nas fi las. Leitores 
portáteis permitem que o 
próprio consumidor registre 
os produtos colocados no 
carrinho e pague por eles, tor-
nando o processo de compra 
mais conveniente. Os códigos 
de barras, antes simples re-
plicadores de preços, agora 
podem se combinar a novas 
tecnologias para informar a 
origem dos produtos, ingre-
dientes e dicas de utilização 
— informações valiosas para 
fabricantes, fornecedores 
e varejistas conhecerem os 
padrões de comportamento 
dos consumidores.

A automação é uma ten-
dência global, que se desen-
volve em ritmo vertiginoso. 
Tecnologias que a princípio 
demoraram a chegar ao Bra-
sil, como o autoatendimento, 
estão decolando rapidamente 
no País. Assim, está a cada dia 
mais evidente que o varejo 
brasileiro está pronto para 
atingir o o próximo nível de 
evolução.

 
(*) É vice-presidente de vendas para 

Varejo da Datalogic nas Américas.

David Suarez (*)

News@TI
Treviso Corretora de Câmbio inicia operação 
em Orlando e disponibiliza software 

@O Ramper, software de automação de prospecção de 
vendas B2B é fruto de experiências passadas de Ricardo 

Corrêa e Henrique Machado. A ideia nasceu quando os negócios 
de sua antiga consultoria de marketing começou a diminuir. 
Foi aí que eles quebraram uma regra do próprio segmento: ir 
à caça de novos clientes manualmente. Essa busca se mostrou 
inefi caz e demorada. Por isso, eles criaram um sistema para 
uso próprio, que consistia em descobrir o contato de poten-
ciais clientes nas redes sociais corporativas e enviar e-mails 
até conseguir uma reunião para fechar negócios. A solução 
foi automatizar o processo de prospecção, o que deu origem 
ao Ramper e pouco tempo depois virou o negócio principal 
da dupla. Ao fi nal do primeiro ano de operações, em 2017, a 
ferramenta já era usada por mais de 100 empresas de diversos 
segmentos e tamanhos (www.ramper.com.br).

Ademir Piccoli (*)
 

No livro Organizações Exponenciais, os autores Salim Ismail, 
Michael Malone e Yuri Van Geest afi rmam que nesse novo 
mundo de alto metabolismo, onde as tecnologias acelera-

das estão impactando um número cada vez maior de setores, as 
grandes companhias precisam de estratégias para se alinhar ao 
pensamento das organizações exponenciais. Entre elas, é desta-
cada a transformação da liderança como uma das estratégias a ser 
implantada, enquanto suas atividades operacionais são mantidas.

 
Ainda segundo eles, para transformar a liderança, primeiro é 

preciso investir em educação. As mudanças estão sendo impul-
sionadas por uma nova geração de tecnologias exponenciais e, 
se quem está a frente das organizações não conhece estas tecno-
logias, não está fazendo bem o seu trabalho. Segundo, é preciso 
preparar os membros do conselho, tanto quando a liderança, para 
enfrentar a realidade de um mundo exponencial. Terceiro: eles 
citam a diversifi cação da composição de seus líderes, que é preciso 
buscar os jovens mais inteligentes na organização e aproximá-los 
das lideranças para fechar as lacunas geracionais e tecnológicas. 
E, por fi m, deve-se entender as habilidades necessárias de um 
líder de sucesso na era exponencial.

 
Habilidades dos líderes exponenciais:
 
1. Visionário e defensor do cliente
2. Experimentalista voltado a dados
3. Otimista realista
4. Adaptabilidade extrema
5. Abertura radical
6. Hiperconfi ante
 
Os líderes são os mais expostos aos desafi os da transforma-

ção. A explosão digital, que envolve desde a adoção de novas 
tecnologias até novos modelos organizacionais, exige que novas 
habilidades também sejam desenvolvidas, pois precisam de um 
tempo de resposta cada vez menor às mudanças. Decisões de 
todas as naturezas, inclusive estratégicas, precisam ser tomadas 
sem muitas mensurações. Segundo Jeff Bezos, fundador e CEO 
da Amazon, é importante estar bem informado, mas a maioria 
das decisões devem ser feitas com cerca de 70% das informações 
que você deseja ter. Se esperar até conseguir 90%, na maioria 
dos casos, vai se atrasar.

 
As lideranças, especialmente aos CEOs, se atribuem o desafi o 

do aumento da efi ciência como estratégia chave de suas funções, 
a transformação digital é imperativa, mas é um desafi o que gera 
também grandes oportunidades, especialmente em setores mais 
tradicionais. Assim, a alta administração precisa ser futurística, 
criar uma visão compartilhada e cuidar para que as demandas 
operacionais não impactem nas iniciativas orientandas para o 
futuro.

Liderança na era exponencial
Transformar não é fácil. Em grandes organizações, o desafi o é ainda mais complexo. Leva tempo para 
alterar a direção de grandes estruturas, mas não é uma missão impossível, especialmente se contarem 
com uma liderança ativa capaz de assumir a peleja (como dizem no Sul) e que se coloque como guia 
desta jornada. Sem adesão da liderança, grandes mudanças serão quase impossíveis

 
Citando novamente Jeff Bezos, a estratégia de negócios de uma 

organização deve ser construída com base naquilo que não vai 
mudar. No caso da Amazon, quando olha dez anos para frente, 
por exemplo, Bezos trabalha com a premissa de que o cliente 
vai querer sempre pagar menos e receber mais rápido seus pedi-
dos – e com base nesta visão, as estratégias são direcionadas. Já 
pensou o que não vai mudar na sua empresa nos próximos anos?

 
O comando exponencial deve estar atento ao fato de que as 

indústrias estão sendo remodelas baseadas em informações, 
na maioria por novos dados que estão sendo coletados a todo 
momento. Por isso, é importante observar todas as áreas, pois 
oportunidades de inovação podem vir de qualquer ponto.

 
A era exponencial afeta todos os níveis de comando, mas depois 

dos CEOs, os mais impactados são os CIOs (líderes de tecno-
logia). O desafi o da área de TI, que desde sempre foi de prover 
tecnologia a todas as áreas, garantindo somente que soluções 
autorizadas fossem utilizadas, é lidar com o número crescente 
de dispositivos e aplicativos trazidos por uma força de trabalho 
que está exigindo cada vez mais acesso a qualquer hora e lugar.

 
Sua área de TI está preparada para atender as expectativas 

dos colaboradores do mundo digital?
 
A área de TI é um agente importante em qualquer instituição 

que tem a transformação digital como prioridade. Mas além da 
TI, é fundamental compreender que o CIO não é a liderança que 
deve assumir o papel de inovação. Nessa nova era, é importante 
considerar a criação de uma área e um líder de inovação, cujo 
foco é acompanhar o ritmo acelerado das mudanças e estimular 
o processo de inovação em todas as áreas e níveis da instituição. 

 
Tecnologias estão transformando todos os aspectos da insti-

tuição por isso os líderes devem estar preparados não apenas 
para mudar seu pensamento, mas para ser a bússola que vai dar 
a direção das mudanças e principalmente orientar as pessoas 
para uma nova cultura.

 
*Ademir Milton Piccoli é advogado evangelizador do uso in-

tensivo de tecnologia no segmento Jurídico, atuando a mais de 
15 anos no mercado de tecnologia com experiencia nos setores 
público e privado.

É curador de projetos ligados à tecnologia e inovação, difusor 
de conceitos e atividades ligadas a modernização do setor pú-
blico, ativista na transformação digital do poder judiciário, faz 
mentoria e aceleração de startups e atua em projetos de inovação 
corporativa.

(*) É Palestrante em centenas de eventos ligados ao direito e à tecnologia.

Não é de hoje que a tecno-
logia vem ganhando espaço 
nos mais diversos segmentos, 
sobretudo, no que diz respei-
to aos ligados às operações 
fi nanceiras. Ao oferecer pra-
ticidade e comodidade aos 
clientes, as empresas que 
aliam fi nanças ao universo 
tecnológico, mais conhecidas 
como fi ntechs, têm crescido 
de forma exponencial por todo 
o mundo e conquistando cada 
dia mais adeptos.

A Ásia, por exemplo, desen-
volveu um mercado bilionário 
de fi ntechs com os chamados big players, ou seja, instituições 
com muitos clientes que receberam investimento em tecnologia 
para disponibilizar ao usuário a melhor experiência fi nanceira. 
Tal crescimento, por sua vez, também aconteceu na América e 
na Europa, que apostaram no ineditismo e efi cácia.

O Brasil, claro, não poderia fi car fora desse contexto. Com mais 
de 200 milhões de habitantes, o país não movimenta números 
no mesmo patamar que a China, mas, apresenta um aumento 
constante de produtos diferenciados que atraem não só cada 
vez mais clientes, como também investidores estrangeiros, que 
reconhecem o potencial das fi ntechs no país.

Como é do conhecimento de grande parte das pessoas, as 
empresas desse segmento não cobram tarifas, ofertam serviços 
mais atrativos e taxas menores, além de entregarem um aten-
dimento personalizado e efi ciente. Também costumam aguçar 
o desejo do cliente em experimentar o novo e desapegar das 
formas de crédito tradicionais, que, atualmente, detêm cerca 
de 80% do mercado só no Brasil.

O boom do setor empurrou 
os bancos para uma mudança 
comportamental e fez com 
que eles se adaptassem às 
necessidades do cliente 
moderno. E engana-se quem 
pensa que esse sucesso é 
passageiro.

As fintechs têm buscado 
alternativas para impul-
sionar seu crescimento e, 
principalmente, apresentar 
um diferencial no atendi-
mento. Neste último caso, 
isto é primordial para fazer 
com que o usuário possa 

desfrutar de uma experiência única e especial.
O assunto tem sido tema de análises. Dados da pesquisa 

“Millennial Disruption Index”, divulgados pela Scratch, 
da Viacom Media, sobre hábitos de consumo da geração 
Y, apontaram que 68% dos entrevistados acreditam que a 
maneira que lidam com o dinheiro mudará nos próximos 
cinco anos. Ainda de acordo com o mesmo estudo, 70% das 
pessoas ouvidas creem que as formas de pagamento também 
passarão por mudanças até o ano de 2020.

Por isso, nesse contexto, é necessário estar preparado, 
e aberto, para o que ainda está por vir. Dessa maneira, é 
necessário mudar o mindset para atender as necessidades 
dos clientes, uma vez que, a cada dia, eles têm se mostrado 
mais exigentes. Como se pode perceber, trata-se de um 
crescimento que, neste universo, tem sido evidente e, por 
que não, surpreendente.

(Fonte: Victor Farias é CEO do pag!).

A consolidação das fi ntechs
no Brasil e no mundo
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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
SEXTA 24 de Agosto de 2018. Dia de Santa Áurea, Santa Emília 
de Vialar, Santa Maria Micaela, São Bartolomeu Apóstolo, e Dia 
do Anjo Hahaiah, cuja virtude é a serenidade. Dia da Infância. 
Hoje aniversaria o escritor Paulo Coelho que faz 70 anos, atriz e 
apresentadora Luciene Adami que nasceu em 1964 e o ex-jogador de 
futebol Denílson que faz 41 anos.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é leal, justo e está sempre em 
busca do equilíbrio e da harmonia. Os relacionamentos ocupam um 
papel importante na sua vida. Talvez precise manter o equilíbrio 
entre ser excessivamente dependente dos outros se mantendo mais 
independente e menos desconfi ado. Entretanto precisa aprender a ser 
menos teimoso e perfeccionista. Consegue vencer a maior parte das 
adversidades que enfrenta, detestando a mentira e as indiscrições. No 
lado contrário pode abusar da confi ança dos demais, ser uma pessoa 
indiscreta e mentirosa.

Dicionário dos sonhos
CORES – Cores claras: acontecimentos felizes. Es-
curas: mágoas e aborrecimentos. Branca: inocência: 
pureza. Amarela: sabedoria, generosidade. Azul: 
fortuna, escuro: adversidades. Preta: obstáculos. 
Vermelha: excessos, paixão. Cinza: contrariedade 
no lar. Rosa: proteja pessoa querida. Dourada: 
você gostaria de ser admirado (a). Laranja: não 
aprovará atitude de pessoa amiga. Lilás: conseguirá 
vencer defeitos. Marrom: brigas por excesso de 
autoridade. Prata: casamento próximo ou vencerá 
causa justa. Roxa: decisão defi nitiva e muita sorte. 
Verde: confi ança na vida. Números de sorte: 03, 17, 
21, 28, 33 e 58.

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

Esta sexta é décimo quarto dia da lunação. A Lua em Aquário deixa o astral mais aberto e solto, facilitando o contato com 

grupos e amigos. A mente estará mais livre e aberta às novas opiniões. Porém, como Aquário é um signo de fortes convicções 

e que não muda de ideia facilmente, podem acontecer brigas por conta de ideias divergentes. A Lua faz aspectos negativos 

com Mercúrio e Júpiter que podem aumentar os confl itos. Devemos evitar atitudes arrogantes e imposição de ideias. Outro 

cuidado importante é evitar promessas que sabemos que não serão cumpridas e abrir mão de estar sempre certo e de querer 

dar a última palavra. 
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A Lua em Aquário deixa o astral 
mais aberto e solto, facilitando o 
contato com grupos e amigos. Vi-
verá um momento maravilhoso em 
seu ambiente, tanto no lar como 
no trabalho neste último dia útil da 
semana. Resolva diplomaticamente 
os problemas, sem brigas. 82/782 – 
vermelho.

A Lua faz aspectos negativos com 
Mercúrio e Júpiter que podem 
aumentar os confl itos. Cuidado, a 
superstição, a crença exagerada, a 
opinião enraizada, sem fundamento 
real pode levar ao engano e o desacer-
to. O meio termo será muito melhor 
nesta sexta. 17/217 – verde.

Apenas evite cometer extravagân-
cias e excessos nesta sexta. Promova 
encontro com amigos, faça viagens, 
negócios e obtenha soluções de 
assuntos sociais ou profi ssionais. A 
mente estará mais livre e aberta às 
novas opiniões e novidades nesta 
sexta. 27/527 – Branco.

Perigo de enfrentar transtornos 
emocionais e propensão a pensa-
mentos de ciúmes e sentimentos de 
rancor que trazem instabilidade nas 
relações, com nervosismo e tensões. 
Resolva qualquer difi culdade mos-
trando disposição e bom humor, tudo 
fi cará mais fácil. 67/667 – Branco. 

A carga do dia pode ser sentida desde 
cedo, diminuindo as iniciativas e pro-
vocando explosões de mau humor. 
Apares arestas e resolva situação 
pendente no setor fi nanceiro que 
podem atrapalhar os seus ganhos 
futuros. Muita motivação ao tratar 
de assuntos novos e avançados. 
63/563 – Amarelo.

Aproveite para realizar viagens e 
mudanças já programadas, sem 
receio de errar depois do aniversá-
rio. Se ainda não chegou comemore 
a data e promova encontro com 
amigos no dia em que completar 
aniversário. Cuidado com o mau 
humor excessivo e ao radicalismo. 
37/637 – Verde.

Oportunidade de novos empreendi-
mentos profi ssionais, muita vontade 
e motivação para agir e resolver tudo 
que está pendente. O dia recomenda 
o bom senso, nem demais e nem de 
menos, o meio termo será muito 
melhor. Seja objetivo para conseguir 
o sucesso desejado. 34/534 – verde.

Lua em Aquário leva a fortes con-
vicções e não deixa mudar de ideia 
facilmente, podem acontecer brigas 
por conta de ideias divergentes. 
Precisa manter a calma e aproveitar 
a renovação de uma oportunidade 
profi ssional que logo ocorrerá. A noi-
te mantenha a calma para resolver 
assuntos pendentes. 78/278 – azul.

Abra mão daquilo que não quer e não 
serve mais para quem precise fazer 
uso. As afi nidades ajudam a superar 
problemas pessoais ou domésticos, 
não se irrite por causa deles, pois 
logo tudo será resolvido. É melhor 
tomar atitudes diplomáticas fugindo 
de provocações e lugares pesados. 
78/778 – amarelo.

A Lua faz aspectos negativos com 
Mercúrio e Júpiter que podem au-
mentar os confl itos. Devemos evitar 
atitudes arrogantes e imposição de 
ideias. Mantenha o astral elevado e 
melhore o convívio com as pessoas, 
resolvendo seus problemas sociais. 
 55/355 – verde.

Uma carga de obrigações pode ser 
sentida desde cedo, diminuindo as 
iniciativas e provocando explosões 
de mau humor. Desde cedo os 
exageros podem marcar atitudes 
exaltadas, brigas e incompreensões. 
Um momento feliz será vivido na 
intimidade nesta sexta. 43/143 – 
verde.

Com o Sol em Virgem aumenta a 
tendência a se isolar e até fugir de 
situações difíceis de resolver. Esta 
é a fase mais delicada do ano, deixe 
passar para agir. Os problemas pes-
soais podem até mesmo tumultuar 
a vida afetiva, por isso controle-se 
e mantenha a diplomacia. 28/328 
– branco.

Simpatias que funcionam
Para proteger as crianças: Compre um doce e 
coloque em um prato descartável azul. Cubra com 
fi lme plástico e deixe em um lugar alto. Ofereça o 
doce ao anjo Mebahiah e leia na Bíblia o salmo 101. 
Quando terminar jogue o doce com o prato no lixo. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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ADA
CREDENCIAL
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DIUFARISEU
XERIFEGM
AILICARD
DRAMAOEE

FOOLRUMOF
IAPPOLI

ASADELTAEG
CARANDIRU

USEFRRORI

UERISEDAN
LONDRESQH
ALIMLUA

GRAMATICAIS

(?)
Verde,
herói 

das HQs

Letra que
precede o
apóstrofo

Cartão 
de acesso

dado a 
jornalistas
Contracep-
tivo inseri-
do no úte-
ro (sigla)

Vitamina
de efeito
antioxi-
dante

Filme, em
inglês

Condição
da "bruxa"

na
Inquisição 

Louis
Braille,

educador
francês

Símbolo
bíblico 
da fé

hipócrita 

Enrique
Egas,

arquiteto
espanhol

(?) e es-
crever: di-
ficuldades
do iletrado

Instrumen-
to usado
no voo
livre

Laranja e
(?): suco
antigripe

Eleanor
Gecks,
atriz

britânica

Código
da França
na internet

"Metade",
em "semi-

deus" 

"Estoy (?)",
sucesso 

de Shakira
(Mús.)

Alvo das a-
cusações
do promo-
tor (jur.)

Tipo de
automóvel
de traseira
estendida

Sede das 
Olimpía-
das de
2012 

"Chumbo
trocado
não (?)"

(dito)

Classes
(?): artigo,
numeral 
e verbo

Codinome
da chefia
de James
Bond (Lit.) 

Conjunto
dos núme-
ros reais
(símbolo)

Ganime-
des, em

relação a
Saturno

Impresso queimado
em protestos durante a

Copa de 2014
Feliz; contente

Empregue Lacrar

Extinto presídio pau-
listano, famoso pelo
massacre de 1992

Falsidade

Dado que
orienta o 

navegante

Tolo, em
inglês

Gênero do
filme "O 
Impossí-

vel"

Agir como o
provocador 

(?) em si: reconhece
os próprios erros

Verba não declarada
usada para financiar
campanhas eleitorais

fraudulentas

Principal 
autoridade

policial 
de um

condado
(EUA) 

Dirigia-se
para 

Dotada 
de asas

Padrinhos
dos filhos

(bras.)

Gabriela
Mistral,
poetisa

Formato de sifões

Tipo
sanguíneo

Sim (?),
chip para
celula-
res com

tecnologia
GSM (ing.)

Lustrei; envernizei 
Cenário comum 
de comerciais
de margarinas

3/lua. 4/aqui — card — film — fool. 5/sedan. 8/arqueiro — perfídia. 10/credencial.
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A percussionista Lan Lanh.

Percussionista referência no Brasil, Lan Lanh sobe 
ao palco acompanhada pelos músicos João Felippe 
Brasil e Guto Menezes, que costuram melodias com 
arranjos de cordas de violão, viola caipira e cavaqui-
nho. Os convidados dessa noite serão a cantora Ana 
Cañas e os parceiros da banda Lan Lanh e Os Elaines, 
que subirão ao palco num clima revival para tocar al-
gumas canções do álbum Com Ela, remasterizado por 
Deeplick e lançado em todas as plataformas digitais 
pela Dubas Music. No setlist, os cajóns, atabaques, 
berimbau e pandeiro de Lan Lanh já começam a soar 
no afro-samba Canto de Xangô, de Vinícius de Moraes 
e Baden Powell, seguem no afro-jazz Coisa 4, de Moacir 
Santos, nas levadas da sua Bahia natal, no ritmo do 
frevo Taiane, de Osmar Macedo, nos afoxés Bananeira 
Song e Zum Zum

Serviço: Tupi or Not Tupi, R. Fidalga 360, Vila Madalena, tel. 3813-7404. Sexta 
(24) às 21h. Ingresso: R$ 80

Circo
Uma das companhias circenses 

mais premiadas em todo o Brasil, a La 
Mínima. Fundada em 1997 pelos artis-
tas Domingos Montagnere Fernando 
Sampaio, a companhia apresenta o 
espetáculo Pagliacci.

Pagliacci é uma versão de Luís Alberto 
de Abreu para a ópera homônima do 
italiano Ruggero Leoncavallo (1857-
1919), que deixa de lado o aspecto 
trágico da história original. A peça é 
a primeira da companhia sem o ator-
fundador Domingos Montagner, que 
participou de toda a concepção do 
projeto, durante o ano de 2016.

Serviço:  Sesc Vila Mariana, R, Pelotas, 141, tel. 
5080-3000. Sábado (25) e domingo (26) às 16h. In-
gresso: R$ 25.

Concerto 
O grupo Sestina, do Coral USP apre-

senta duas obras de seu repertório, a 
opereta Juvenal e o Dragão (dia 25) e 
Misatango - isa a Buenos Aires (dia 26). 
A opereta Juvenal e o Dragão foi escrita 
por Nibaldo Araneda especialmente para 
o grupo Sestina, integrando o programa 
de comemoração do aniversário de 50 
anos do Coral USP. A peça Misatango – 
Misa a Buenos Aires foi composta entre 
1995 e 1996, escrita para coro, pequeno 
conjunto de câmara, bandoneón e soprano 
solista. A composição mistura a tradição 
da música sacra do século XX e o tango, 
com o bandoneón marcando seu ritmo de 
forma expressiva.

Serviço: Sesc Parque Dom Pedro II, Pça São Vito, s/n, 
Brás, tel. 3111-7400. Sábado (25) às 16h e domingo (26) às 
15h. Entrada franca.

Nota 
“Devolvam meu país”. Esse é o verso que 

se repete no refrão de “Canção de Desacato”, 
de Marcelo Quintanilha, lançado pela gra-
vadora Deck nas plataformas digitais. Com 
uma letra política, mas não partidária, chama 
a atenção pelo discurso de indignação. A 
produção da faixa, gravada nos estúdios da 
Hitmaker Áudio (São Paulo), é do Maestro 
Rodrigo Petreca, que também produziu o 
último álbum de Quintanilha, “CAJU” (Deck/ 
2018). Nas gravações participaram os mú-
sicos que o acompanham nos shows: Simon 
Abbud (guitarras), Danilo Vianna (baixo), 
Rogerio Rochilitz (teclados), Peu Del Rey 
(bateria e percussão) e Vitor Lopes (gaita). 
A mixagem e masterização são de Humberto 
Dantas e a  foto é de Drausio Tuzzolo. Para 
ouvir, acesse:( https://marceloquintanilha.
lnk.to/CancaoDeDesacatoSinglePR).

O público tem até o 
dia 26 de agosto para 
conferir o espetáculo 
“Arrufos”

A peça, do Grupo XIX de 
Teatro aborda questões 
sobre o amor em dife-

rentes épocas e concepções. 
Terceira peça a ser montada 
pela companhia, Arrufos, de 
2007, é resultado de longa 
pesquisa em torno da história 
do amor privado no Brasil 
e seus desdobramentos até 
os dias atuais. O espetáculo 
propõe uma refl exão sobre o 
desejo de amar e ser amado. 
Arrufo signifi ca briga sem im-
portância entre pessoas que se 
amam. Toda a iluminação vem 
de 50 abajures que o público 
apaga no início do espetáculo 
e que, aos poucos, voltam a ser 
acesos pelos atores. A direção 
de arte de Renato Bolelli Re-
bouças (vencedor do Prêmio 
Shell em 2008 por este espe-
táculo) acomoda as pessoas 
em arquibancadas formando 
uma espécie de “parede de 
alcova”. Os espectadores 
são convidados a sentar em 
almofadas, formando casais 
mesmo quando não o são, 
promovendo, assim, um inu-

Últimos dias 

Espetáculo “Arrufos”com o Grupo XIX.
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sitado encontro. Em cena, três 
histórias, em épocas diferentes, 
são contadas. Misturam-se os 
tempos para que o espectador 
entenda como surgiu o ideário 
do amor romântico e a quem 
serve essa construção. No sécu-
lo XIII, um pai agoniza no leito 
de morte rodeado pela esposa, a 

fi lha, a amante, um empregado 
e um padre. No século XIX, 
três meninos se encontram em 
um cemitério para declamar 
poesias. Paralelamente, três 
meninas conversam depois de 
voltarem de um baile de gala. 
Um romance se instaura entre 
uma das meninas e um dos 

garotos, um amor inviável pela 
diferença social entre os dois. 
Já no século XX, seis perso-
nagens confi denciam à plateia 
suas diferentes experiências 
amorosas.

Serviço: CAIXA Cultural São Paulo, (Pra-
ça da Sé, 111,  Centro. De quinta a domingo 
às 19h15. Entrada franca. Até 26/08.

Batuque
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SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn. 

O Poder do Pensamento.

Saiba como os seus pensamentos são poderosos. Se você pudesse ver o 
quanto são poderosos os seus próprios pensamentos, isso o surpreenderia. 
Você está literalmente planejando seus eventos futuros através de seu foco 
mental. Seus pensamentos são tão poderosos! Os pensamentos sempre 
vêm e vão, cabe a você decidir quais pensamentos escolher. A maneira mais 
rápida para mudar sua vida é mudar seus pensamentos. Se você quer algo 
diferente do que você está recebendo atualmente, mude seus pensamen-
tos. Veja o que funcionou para você no passado e use isso para ajudá-lo a 
seguir em frente. Você sabe o que fazer quando libera a energia mental e 
observa mais atentamente. Confi e nisso. Pensamento para o dia de hoje: 
Observe profundamente seus pensamentos e sentimentos e veja quais estão 
funcionando para você e depois decida o que está planejando para sua vida 
hoje. E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br
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METALURGICA ARICANDUVA S.A. CNPJ 61.340.071/0001-28 
- NIRE 353.0001775-7 - Ata da Assembléia Geral Ordinária, 
realizada em 11/04/2018 - Data, Hora e Local: 11/04/2018, às 
09h, na sede social na Avenida Paulista, 352, 11º andar, sala 
115, nesta Capital. Convocação: edital publicado no DOESP e 
no jornal Empresas & Negócios dos dias 06, 07 e 08/03/2018. 
Presença: acionistas representando mais de 2/3 do capital social 
com direito a voto. Composição da Mesa: Presidente: Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. 
Forma da Ata: a assembléia deliberou, por unanimidade, lavrar 
a ata na forma sumária do artigo 130, § 1º da Lei 6.404/76.- De-
liberações:- os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de 
votar os legalmente impedidos, deliberaram: 1. aprovar o relatório 
da administração, balanço e contas do exercício social findo em 
31.12.17, publicados no DOESP e no jornal Empresas & Negócios 
do dia 29/03/2018, tendo os acionistas sido avisados de que referi-
dos documentos se encontravam à disposição através de publica-
ções insertas nos mesmos jornais, nos dias 06, 07 e 08/03/2018; 
e, 2.- fixar em R$ 0,00 o valor global dos honorários mensais a 
serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente 
mês. Encerramento:- nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente 
declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em 
forma sumária.- São Paulo, 11/04/2018. (aa.) Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, 
Secretário.- Acionistas:- Helofredo Participações Ltda., p/ Gui-
lherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; 
Rolenir Sociedade de Participações Ltda., por Lenira Pereira de 
Oliveira Giorgi Pagliari; Roberto Azevedo Soares Giorgi; Begô-
nias Participações Ltda., Guilherme Azevedo Soares Giorgi e 
Roberto Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações Ltda., pp. 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Waldir Wagner de Souza; 
Embalagens Americana Ltda., Roberto Azevedo Soares Giorgi e 
Rogério Giorgi Pagliari; Glicínea Empreendimentos Participações 
Ltda., Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Paglia-
ri; Limantos Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Refinaria Nacional de Sal S.A., 
por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares 
Giorgi; União Industrial e Mercantil Brasileira S.A. por Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; e Yajna Partici-
pações e Empreendimentos Ltda., por Roberto Azevedo Soares 
Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari. A presente é cópia fiel da original. 
São Paulo, 11/04/2018. Guilherme Azevedo Soares Giorgi - 
Presidente da Mesa. Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. 
JUCESP nº 239.069/18-3 em 21/05/2018.

No início do ano 

passado, havia 80 

milhões de processos em 

tramitação no País

A edição mais recente 
do anuário estatístico 
do CNJ – “Justiça em 

Números 2017” – mostra que é 
de 70% o índice de ações novas 
que ingressam no Judiciário 
brasileiro por meio eletrônico. 

Na Justiça do Trabalho, são 
eletrônicos 100% dos casos 
novos no Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) e 99% dos 
ingressantes. O Tribunal de 
Justiça de São Paulo não acei-
ta mais peças em papel desde 
2016, e há quatro estados nos 
quais 100% dos processos já são 
eletrônicos nos dois graus de 
jurisdição: Alagoas, Amazonas, 
Mato Grosso do Sul e Tocantins.

Considerando que, no in-
ício do ano passado, havia 
80 milhões de processos em 
tramitação no País, é fácil 
constatar não ser mais possível 
advogar sem estar integrado a 
essa gigantesca rede cibernéti-
ca. Para fazer isso com efi ciência 
e segurança, é fundamental 
a informatização adequada 
dos escritórios de advocacia, 
de todos os portes e ramos 
do Direito. Imprescindível, 
também, o Certifi cado Digital, 
única ferramenta que viabiliza 
advogar no novo mundo virtual 
da Justiça.

O Certificado Digital, um 
documento pessoal e intrans-
ferível de cada advogado, 
elimina totalmente o uso 
do papel e garante validade 
jurídica às peças, petições e 
recursos no meio eletrônico. 
Além disso, proporciona sig-

nificativa economia de tempo 
e melhoria da produtividade, 
pois reduz de modo acentua-
do os deslocamentos entre 
o escritório e os tribunais 
e os trâmites nos cartórios 
judiciais e despachos com os 
magistrados.

Desde 11 de agosto de 1827 
(data consagrada como Dia do 
Advogado), quando D. Pedro 
I instituiu as primeiras facul-
dades de Direito do Brasil (a do 
Largo de São Francisco, na ci-
dade de São Paulo, e a de Olinda, 
em Pernambuco), a advocacia 
vem prestando serviços cada 
vez mais relevantes à sociedade. 

Nesses 191 anos, a Justiça e o 
Direito desenvolveram-se muito 
em nosso país, considerando 
os princípios constitucionais 
avançados em termos das pre-
rrogativas e deveres inerentes 
à democracia, a evolução dos 
códigos Civil e Penal e os dos 
respectivos processos, bem 
como da legislação ordinária e 
infraconstitucional.

A Certifi cação Digital, em 
paralelo ao ambiente virtual 
hoje prevalente no trâmite 
processual de nossos tribunais, 
pode ser incluída dentre os 
principais avanços no trabalho 
dos advogados brasileiros. 

Para tudo o mais, porém, é 
uma ferramenta que agrega 
efi ciência, economiza tempo 
e multiplica a produtividade 
do trabalho, com a segurança 
da inviolabilidade dos dados 
e integridade da identidade 
profi ssional! 

Ao fazer isso, é uma aliada do 
próprio Estado de Direito, que 
tem na advocacia um de seus 
principais e mais sólidos pilares. 

(*) - É vice-presidente da Certisign. 

Uma aliada
do Estado de Direito

Julio Cosentino (*)

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL 
1ª Vara Cível do Fórum Regional do Tatuapé -

Edital de 1ª e 2ª Praça sobre bem imóvel e para intimação dos requeridos FRESSMAQ COMERCIO 
DE MAQUINAS EIRELLI - ME. (CNPJ: 18.785.598/0001-37), NORIVAL TADEU FRESSATO 
(CPF: 942.580.078-20), seu cônjuge ELIANA CANO FRESSATO (CPF: 010.298.878-10), os 
credores TUBERFIL INDÚSTRIA E COMÉCIO DE TUBOS LTDA (CNPJ: 59.300.962/0001-09), 
ITAÚ UNIBANCO S/A (CNPJ: 60.701.190/0001-04) e demais interessados, expedido na Ação de 
Cumprimento de Sentença nº 1008531-78.2016.8.26.0008, em trâmite na 1ª Vara Cível do Fórum 
Regional do Tatuapé - Comarca de São Paulo/SP, ação requerida por RAIMUNDO NASCIMENTO (CPF: 
065.689.098-31). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo 
descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em 
condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Uma casa e seu respectivo terreno situados 
situado à Rua Santa Elvira, n.º 206, Parque São Jorge, Tatuapé, medindo 5,0m de frente por 15,93m 
da frente aos fundos de ambos lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, confrontando do 
lado direito de quem da rua olha para o imóvel com prédio nº 202, da mesma rua, do espólio de Elias 
Jabra, e do seu lado esquerdo com o prédio nº 208, da mesma rua, vendido à Yolanda Spingliati e 
nos fundos com propriedade de Luiz Benissi e Antonio Ferreira Simões. Contribuinte 062.030.0055-8 
(Conf. Av.2). O imóvel encontra-se matriculado no 9.º Cartório de Registro de Imóveis de São 
Paulo, sob o n.º 14.022. BENFEITORIA. (Conf. laudo de Avaliação Fls. 125). Foi construído um 
sobrado geminado, com área aproximada de 80m². Existe uma cobertura sobre parte do quintal que 
será retirada e não foi considerada na avaliação. ÔNUS: Consta na Matrícula Conf. Av.5 (06/10/2015) 
Distribuída a ação de execução da 2ª Vara Cível do Tatuapé Proc. Nº 1007138-55.2015.8.26.0008 
movida por TUBERFIL INDÚSTRIA E COMÉCIO DE TUBOS LTDA (CNPJ: 59.300.962/0001-09). 
Av.6 (07/12/2017) Penhora Exequenda. Av.7 (19/12/2017) Penhora movida pelo ITAÚ UNIBANCO S/A 
(CNPJ: 60.701.190/0001-04) ação de EXECUÇÃO CIVIL Proc. nº 1000462232017. Av.8 (05/03/2018) 
INDISPONIPILIDADE ref. ao Proc. Nº 0001865-75.2012.5.02.0028. 2. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 
250.000,00 (JUNHO/2018 - Conf. LAUDO fls. 119 a 142). e que será devidamente atualizado à época 
da efetiva alienação judicial. 3. VISITAÇÃO - Não há visitação. 4. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça 
começa em 27/09/2018, às 14h45min, e termina em 01/10/2018, às 14h45min e; 2ª Praça começa 
em 01/10/2018, às 14h46min, e termina em 22/10/2018, às 14h45min. 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 
e-mail: contato@zukerman.com.br. Ficam os requeridos, FRESSMAQ COMERCIO DE MAQUINAS 
EIRELLI - ME. (CNPJ: 18.785.598/0001-37), NORIVAL TADEU FRESSATO (CPF: 942.580.078-20), 
seu cônjuge ELIANA CANO FRESSATO, os credores TUBERFIL INDÚSTRIA E COMÉCIO DE 
TUBOS LTDA (CNPJ: 59.300.962/0001-09), ITAÚ UNIBANCO S/A (CNPJ: 60.701.190/0001-04) e 
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para 
a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em 07/11/2017. Dos autos não consta recursos 
ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da Lei. São Paulo, 15 de agosto de 2018.

Hotel Rancho Silvestre Ltda.
CNPJ/MF nº 44.280.113/0001-63 - NIRE 35.205.026.060

Edital de Convocação - Reunião Extraordinária de Sócios
Ficam os sócios do Hotel Rancho Silvestre Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.280.113/0001-63 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o
NIRE 35.205.026.060 (“Sociedade”), assim entendidos como o Espólio de Betina Uliano Arenzon e os herdeiros do Espólio de Ismil Miheli Arenzon, 
listados no Anexo I à presente, em cumprimento ao disposto no Formal de Partilha expedido nos autos do processo n° 000.02.002.778-8, que tramitou
perante a MM. 9ª Vara de Família e Sucessões do Fórum João Mendes Júnior, convocados a comparecer na Reunião Extraordinária de Sócios da Sociedade
que se realizará na sede social da Sociedade, localizada na Estrada Votorantim, n° 954, Bairro Chácaras Ana Lucia, na Cidade de Embu das Artes, Estado 
de São Paulo, CEP  06840-265, às 10h do dia 03 de setembro de 2018, em primeira convocação, e às 10h30, em segunda convocação, a fim de discutir 
e deliberar especialmente sobre a: a) regularização do Contrato Social da Sociedade para fazer constar a transferência de quotas aos herdeiros do
Espólio de Smil Miheli Arenzon, de acordo com o Formal de Partilha expedido nos autos do processo n° 000.02.002.778-8, que tramitou perante a MM. 
9ª Vara de Família e Sucessões do Fórum João Mendes Júnior; b) consignação da saída da Sra. Betina Uliano Arenzon do cargo de administradora da 
Sociedade, em razão de seu falecimento, e a nomeação e eleição dos Srs. Giovana Grassi Gagliardi, brasileira, solteira, hoteleira, portadora da Carteira
de Identidade RG n° 20.706.571-8 SSP/SP e inscrita no CPF/MF n° 399.496.422-53, residente e domiciliada em Sorocaba, Estado de São Paulo, na Rua João
de Deus Domingues, n° 64, Jardim Residencial Villa Amato, CEP 18087-661, como diretora operacional e Gustavo de Lorena Infante Arenzon, brasileiro, 
casado, servidor público, portador da Carteira de Identidade RG nº 46.687.840-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 387.470.048-86, residente e 
domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua José de Noronha, n° 268, Edifício Célia 2 e 3, CEP 05741-220, como diretor sem designação
específica; c) fixação da remuneração e benefícios dos novos Diretores; d) alteração da forma de representação da Sociedade para fazer constar que a
Sociedade passará a ser representada (a) em geral, por meio da assinatura, em conjunto, de 2 (dois) diretores, obrigatoriamente; ou (b) pela assinatura
isolada da Diretora Operacional para a prática de atos ordinários de dia a dia, como o pagamento de (i) contas essenciais da Sociedade, (ii) folha de 
pagamento, (iii) prestadores de serviços ou fornecedores mediante nota fiscal, cujos contratos tenham sido pré-aprovados por dois Diretores, (iv) 
impostos e tributos quaisquer; ou (c) pela assinatura isolada de apenas 1 (um) Diretor designado prévia e expressamente por sócios representando 75%
(setenta e cinco por cento) do capital social, para a prática de atos específicos determinados por tais sócios, sendo que essa designação e aprovação
poderá ser evidenciada por carta ou e-mail; ou (d) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador legalmente constituído pela Sociedade; ou,
ainda, (e) por 2 (dois) procuradores em conjunto, legalmente constituídos pela Sociedade; e)  inclusão dos seguintes limites para a prática de 
determinados atos pelos Diretores ou procuradores da Sociedade, os quais estarão condicionados à prévia e expressa aprovação, por escrito, de sócios
representando 75% (setenta e cinco por cento) do capital social: i) elaboração, alteração ou cancelamento de regimentos internos da Sociedade; 
ii) celebração de quaisquer contratos, negócios jurídicos ou assunção de obrigações que envolvam valores equivalentes ou superiores, em uma única
operação ou em uma série de operações relacionadas, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); iii) compra, venda, aluguel ou oneração de qualquer bem imóvel;
iv) aquisição, subscrição, venda, cessão ou transferência (ou realização de qualquer oferta) de quotas, ações ou participação societária em qualquer
subsidiária da sociedade, se houver; v) outorga de garantias, tais como avais e fianças, em favor de terceiros; vi) aprovação do plano anual de negócios
e suas eventuais revisões, bem como o orçamento geral relativo às receitas, despesas e investimentos da Sociedade e de suas subsidiárias, se houver;
vii) contratação de empréstimos, financiamentos ou qualquer tipo de dívida, cujo montante envolva valor superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em 
uma única operação ou em uma série de operações relacionadas; viii) aprovação de quaisquer despesas fora do orçamento anual da Sociedade que
superem, individualmente ou em conjunto, por exercício social, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); ix)  contratação pela Sociedade de
administradores, empregados ou prestadores de serviços, a qualquer título, com remuneração bruta fixa superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por 
exercício social ou 15% (quinze por cento) da folha salarial prevista no respectivo orçamento anual aprovado pelos sócios, o que for maior e desde que
não previstas no orçamento anual da sociedade ou qualquer alteração na remuneração de pessoas que se enquadrem nessa categoria; x) fixação ou 
alteração da remuneração dos Diretores; xi) autorização de transações entre a sociedade e qualquer de seus Diretores, sócios e suas afiliadas ou partes
relacionadas, incluindo parentes de tais pessoas até o terceiro grau, ou a concessão de benefícios a tais pessoas pela Sociedade ou pagos por esta; 
xii) celebração, alteração, rescisão ou prorrogação de quaisquer contratos envolvendo marcas, patentes e demais direitos de propriedade intelectual de
titularidade da Sociedade, bem como transferir ou licenciar os direitos de propriedade intelectual da Sociedade; xiii) aprovação para que a Sociedade 
inicie qualquer ação ou processo judicial perante qualquer terceiro, exceto aquelas necessárias para a cobrança de dívidas decorrentes do curso normal 
dos negócios da Sociedade; xiv) propositura de plano de recuperação extrajudicial, requerimento de recuperação judicial ou de falência da Sociedade; 
xv) contratação de auditores independentes; e xvi) outorga de procurações em nome da Sociedade, exceto pelas procurações outorgadas com poderes 
de representação da Sociedade para atos de rotina perante repartições públicas; f) revogação de todas e quaisquer procurações outorgadas pela
Sociedade com poderes gerais de administração da Sociedade perante terceiros; g) revisão dos benefícios e pagamentos feitos pela Sociedade, para 
adequá-los às novas regras de contratação de benefícios aos sócios e Diretores da Sociedade e de contratação de partes relacionadas aos sócios e 
Diretores da Sociedade; h) alteração para um quórum mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) do capital social para a aprovação de todas e quaisquer
deliberações sujeitas à aprovação dos sócios da Sociedade, nos termos previstos na lei ou no Contrato Social; i) inclusão de novo Capítulo no Contrato
Social da Sociedade que trate das deliberações e reuniões dos sócios; j) aprovação do início dos esforços para a venda da Sociedade, com a contratação
de empresa intermediadora que apresentará potenciais compradores aos sócios, dentro das condições que serão apresentadas e aprovadas pelos sócios
da Sociedade; k) alteração do Contrato Social da Sociedade para refletir as deliberações tomadas pela Reunião de Sócios e consolidar o Contrato Social, 
de acordo com a proposta de novas cláusulas para o Contrato Social que faz parte integrante da presente como Anexo II; e l) Assinatura de petição pelos 
sócios e inventariante solicitando à autoridade judiciária competente a liberação de restrição de arquivamento junto a Junta Comercial de São Paulo da 
Sociedade. São Paulo, 23 de agosto de 2018. Júlio César de Macedo - Administrador Judicial das Quotas Sociais de Betina Uliano Arenzon e
Administrador da Sociedade. Anexo I - Herdeiros do Espólio de Ismil Miheli Arenzon: 1) Beatriz Arenzon Borini, brasileira, casada, administradora
de empresas, portadora da Carteira de Identidade RG n° 17.531.519 SSP/SP e inscrita no CPF/MF n° 148.045.488-58, residente e domiciliada em São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Giovanni Gronchi, n° 5.190, apartamento 11, Morumbi, CEP 05724-002; 2) Flávio Arenzon, brasileiro, casado, psicólogo,
portador da Carteira de Identidade RG n° 2.635.698-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 037.446.238-07, residente e domiciliado em São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Marechal Bittencourt, n° 104, Jardim Paulista, CEP 014631-020; 3) Milton Arenzon, brasileiro, casado, hoteleiro, portador da Carteira 
de Identidade RG nº 18.021.432 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 075.658.438-81, residente e domiciliado em Embu das Artes, Estado de São Paulo,
na Alameda dos Tipiunas n° 253, CEP 06844-310; 4) Ana Paula Cologni Arenzon, brasileira, solteira, estudante, portadora da Carteira de Identidade 
RG n° 38.206.560-8 SSP/SP e inscrita no CPF/MF n° 387.513.318-88, residente e domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Padre Carvalho,
n° 395, apartamento 92, Pinheiros, CEP 05427-100; 5) Marina Cologni Arenzon, brasileira, solteira, estudante, portadora da Carteira de Identidade 
RG n° 38.206.445-8 SSP/SP e inscrita no CPF/MF n° 387.519.388-90, residente e domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Padre Carvalho,
n° 395, apartamento 92, Pinheiros, CEP 05427-100; 6) Gustavo de Lorena Infante Arenzon, brasileiro, casado, servidor, portador da Carteira de 
Identidade RG nº 46.687.840-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 387.470.048-86, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
José de Noronha, n° 268, Edifício Célia 2 e 3, CEP 05741-220; 7) Felipe de Lorena Infante Arenzon, brasileiro, casado, vereador, portador da Carteira de 
Identidade RG nº 48.507.628-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 387.470.008-99, residente e domiciliado em Embu das Artes, Estado de São Paulo,
na Alameda dos Tipiunas n° 253, CEP 06844-310; 8) Nicholas de Lorena Infante Arenzon, brasileiro, solteiro, estudante, portador da Carteira de 
Identidade RG nº 38.931.817-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 387.469.888-23, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Alcantarilas n° 263, apartamento 31, CEP 05717-170; e 9) Thomaz Rocha Lemos Arenzon, brasileiro, menor, solteiro, estudante, portador da Carteira
de Identidade RG nº 38.227.020-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 386.488.078-59, residente e domiciliado em Embu das Artes, Estado de São Paulo,
na Alameda dos Tipiunas n°  253, CEP 06844-310. Anexo II - Proposta de Novas Cláusulas do Contrato Social da Sociedade: “Capítulo II - 
Capital Social e Quotas: Cláusula Sexta: O capital social é de 1.500.100,00 (um milhão, quinhentos mil e cem reais), dividido em 1.500.100 (um milhão,
quinhentas mil e cem) quotas sociais, no valor unitário de R$ 1,00 (um real), estando distribuído entre os sócios quotistas, da seguinte forma: Nome -  
Nº de Quotas - Valor (R$) - %; Espólio de Betina Uliano Arenzon - 750.050 - 750.050,00 - 50,00; Beatriz Arenzon Borini - 125.008 - 125.008,00 - 8,333;  
Flávio Arenzon - 125.008 - 125.008,00 - 8,333; Milton Arenzon - 125.008 - 125.008,00 - 8,333; Ana Paula Cologni Arenzon - 93.757 - 93.757,00 - 6,250; 
Marina Cologni Arenzon - 93.757 - 93.757,00 - 6,250; Gustavo de Lorena Infante Arenzon - 46.878 - 46.878,00 - 3,125; Felipe de Lorena Infante Arenzon -
46.878 - 46.878,00 - 3,125; Nicholas de Lorena Infante Arenzon - 46.878 - 46.878,00 - 3,125; Thomaz Rocha Lemos Arenzon - 46.878 - 46.878,00 - 3,125; 
Total - 1.500.100 - 1.500.100,00 - 100. Parágrafo Único: Nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, a responsabilidade dos
sócios é restrita ao valor de suas quotas sociais.” “Capítulo III - Administração da Sociedade: Clausula Sétima: A Sociedade será administrada por 
2 (dois) administradores, sócios ou não da Sociedade, sendo 1 (uma) Diretora Operacional e 1 (um) Diretor sem designação específica, eleitos por prazo
indeterminado e destituídos a qualquer tempo, em ambos os casos (eleição e destituição) por sócios representando 75% (setenta e cinco por cento) 
do capital social. Neste ato, os sócios elegem Giovana Grassi Gagliardi, brasileira, solteira, hoteleira, portadora da Carteira de Identidade 
RG n° 20.706.571-8 SSP/SP e inscrita no CPF/MF n° 399.496.422-53, residente e domiciliada em Sorocaba, Estado de São Paulo, na Rua João de Deus
Domingues, n° 64, Jardim Residencial Villa Amato, CEP 18087-661, como Diretora Operacional, e Gustavo de Lorena Infante Arenzon, brasileiro, 
casado, servidor público, portador da Carteira de Identidade RG nº 46.687.840-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 387.470.048-86, residente e
domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua José de Noronha, n° 268, Edifício Célia 2 e 3, CEP 05741-220, como Diretor sem designação
específica. Cláusula Oitava: A representação da Sociedade será exercida obrigatoriamente, na forma abaixo descrita como condição de validade:  
(a) em geral, pela assinatura em conjunto dos 2 (dois) Diretores; (b) pela a assinatura isolada da Diretora Operacional para a prática de atos ordinários de
dia a dia, como o pagamento de (i) contas essenciais da Sociedade, (ii) folha de pagamento, (iii) prestadores de serviços ou fornecedores mediante nota
fiscal, cujos contratos tenham sido pré-aprovados por dois Diretores, (iv) impostos e tributos quaisquer; (c) pela a assinatura isolada de apenas 1 (um) 
Diretor designado prévia e expressamente por sócios representando 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, para a prática de atos específicos
determinados por tais sócios, sendo que essa aprovação poderá ser evidenciada por carta, fax ou e-mail; (d) pela assinatura de 1 (um) Diretor em conjunto
com a assinatura de 1 (um) procurador legalmente constituído pela Sociedade; ou (e) pela assinatura em conjunto de 2 (dois) procuradores legalmente 
constituídos pela Sociedade. Cláusula Nona: A prática dos seguintes atos pelos Diretores ou por procuradores em nome da Sociedade está
condicionada à prévia e expressa aprovação, por escrito, dos sócios representando 75% (setenta e cinco por cento) do capital social da Sociedade: 
(a) elaboração, alteração ou cancelamento de regimentos internos da Sociedade; (b) celebração de quaisquer contratos, negócios jurídicos ou assunção 
de obrigações que envolvam valores equivalentes ou superiores, em uma única operação ou em uma série de operações relacionadas, a R$ 20.000,00 
(vinte mil reais); (c) compra, venda, aluguel ou oneração de qualquer bem imóvel; (d) aquisição, subscrição, venda, cessão ou transferência (ou realização
de qualquer oferta) de quotas, ações ou participação societária em qualquer subsidiária da sociedade, se houver; (e) outorga de garantias, tais como 
avais e fianças, em favor de terceiros; (f ) aprovação do plano anual de negócios e suas eventuais revisões, bem como o orçamento geral relativo às
receitas, despesas e investimentos da Sociedade e de suas subsidiárias, se houver; (g) contratação de empréstimos, financiamentos ou qualquer tipo de
dívida, cujo montante envolva valor superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em uma única operação ou em uma série de operações relacionadas; 
(h) aprovação de quaisquer despesas fora do orçamento anual da Sociedade que superem, individualmente ou em conjunto, por exercício social, o valor
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (i) contratação pela Sociedade de administradores, empregados ou prestadores de serviços, a qualquer título, com 
remuneração bruta fixa superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por exercício social ou 15% (quinze por cento) da folha salarial prevista no respectivo
orçamento anual aprovado pelos sócios, o que for maior e desde que não previstas no orçamento anual da Sociedade ou qualquer alteração na
remuneração de pessoas que se enquadrem nessa categoria; (j) fixação ou alteração da remuneração dos Diretores; (k) autorização de transações entre 
a Sociedade e qualquer de seus Diretores, sócios e suas afiliadas ou partes relacionadas, incluindo parentes de tais pessoas até o terceiro grau, ou a 
concessão de benefícios a tais pessoas pela Sociedade ou pagos por esta; (l) celebração, alteração, rescisão ou prorrogação de quaisquer contratos
envolvendo marcas, patentes e demais direitos de propriedade intelectual de titularidade da Sociedade, bem como transferir ou licenciar os direitos de
propriedade intelectual da Sociedade; (m) aprovação para que a Sociedade inicie qualquer ação ou processo judicial perante qualquer terceiro, exceto
aquelas necessárias para a cobrança de dívidas decorrentes do curso normal dos negócios da Sociedade; (n) propositura de plano de recuperação
extrajudicial, requerimento de recuperação judicial ou de falência da Sociedade; (o) contratação de auditores independentes; e (p) outorga de
procurações em nome da Sociedade, exceto pelas procurações outorgadas com poderes de representação da Sociedade para atos de rotina perante 
repartições públicas. Cláusula Décima: Os sócios, os Diretores e os procuradores da Sociedade, e os que vieram a sê-lo no futuro, ficam obrigados a
observar e cumprir o Regime Interno da Sociedade em vigor, devidamente arquivado na sede da Sociedade. Cláusula Décima Primeira: Toda e qualquer
outra forma de representação e/ou de administração e/ou gerenciamento da Sociedade em desacordo com as regras previstas no contrato social da
Sociedade será considerada nula de pleno direito e inoperante em relação à Sociedade, não produzindo efeitos perante a Sociedade e/ou terceiros e o
infrator será responsabilizado pelos danos e/ou prejuízos causados à Sociedade. Cláusula Décima Segunda: A Sociedade, representada 
obrigatoriamente pela assinatura em conjunto de 2 (dois) Diretores e observado o disposto no item (p) da Cláusula Nona, poderá constituir mandatários
e outorgar procurações a terceiros em nome da Sociedade, as quais deverão especificar os poderes outorgados e limitadas ao prazo de 1 (um) ano, exceto 
para as procurações ad judicias, que poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. Os procuradores poderão substabelecer os poderes recebidos
nos termos da procuração a eles outorgada.” “Capítulo VII - Deliberações Sociais: Cláusula Vigésima: Todas as deliberações sociais, inclusive aquelas
previstas na lei ou neste Contrato Social, serão tomadas por decisão dos sócios representando, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) do capital
social. Cláusula Vigésima Primeira: A Reunião de Sócios se realizará ordinariamente, ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao término 
do exercício social e, extraordinariamente, quando for do interesse da Sociedade. Parágrafo Primeiro: A Reunião de Sócios será realizada na sede da 
Sociedade, será convocada por 2 (dois) Diretores ou por qualquer sócio, mediante comunicação escrita, encaminhada a todos os sócios com, pelo menos,
8 (oito) dias de antecedência para a primeira convocação. A convocação será considerada como devidamente efetuada se (a) enviada por meio de
correspondência registrada com Aviso de Recebimento aos sócios nos endereços constantes do preâmbulo deste instrumento; (b) enviada  
por e-mail; ou (c) pessoalmente, mediante contra recibo. Parágrafo Segundo: A convocação deverá conter o local, a data e a hora, bem como a pauta
dos assuntos a serem tratados e qualquer documentação adicional necessária ao conhecimento e análise das deliberações objeto da Reunião de Sócios.
Parágrafo Terceiro: Dispensam-se as formalidades de convocação quando todos os sócios comparecerem a uma Reunião de Sócios. Parágrafo Quarto: 
A Reunião de Sócios será conduzida por um presidente e um secretário, que serão escolhidos entre os representantes legais dos sócios presentes. 
Parágrafo Quinto: As Reuniões de Sócios tornam-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas, 
nos termos do artigo 1.072, parágrafo 3º do Código Civil, incluindo nos casos previstos na Cláusula Oitava, item (c) do Contrato Social. Parágrafo Sexto:
As Reuniões de Sócios serão lavradas em atas assinadas pelos presentes, ficando dispensada a obrigação de manutenção de Livro de Atas das Reuniões
de Sócios. Cláusula Vigésima Segunda: A Reunião Ordinária de Sócios terá como ordem do dia, entre outros: (a) deliberar sobre as contas da 
administração, as demonstrações financeiras e os resultados econômicos da Sociedade; e (b) designar os Diretores, quando for o caso”.

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      26.688
Disponibilidades    10.545
Aplicações Interfinanc. Liquidez       2.641

Aplicações no mercado aberto     2.641
TVM e Instrum. Financ. Derivativos       3.569

Carteira Própria    3.200
Vinculados à Prestação de Garantias      369
Vinculados ao Banco Central -

Outros Créditos        5.903
Carteira de Câmbio    4.733
Rendas a Receber     139
Negociação e Intermed. de Valores    29
Diversos    1.018
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (16)

Outros Valores e Bens             30
Despesas Antecipadas     30

PERMANENTE           996
Imobilizado de Uso           462

Outras Imobilizações de Uso    1.146
(Depreciações Acumuladas)     (684)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            534
Outros Ativos Intangíveis    738
(Amortização Acumulada)   (204)

TOTAL DO ATIVO      23.684

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      17.426
Relações Interdependências        2.268

Ordens de Pagamentos em Moedas     2.268
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações      15.158

Carteira de Câmbio  7.148
Sociais e Estatutárias    2
Fiscais e Previdenciárias     1.348
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas     6.660

PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO        6.258
Capital :        4.098

De Domiciliados no País      4.098
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      1.716
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    153
Lucros ou Prejuízos Acumulados     176
(-) Ações em Tesouraria -
Contas de Resultado           115

Receitas Operacionais     6.866
(Despesas Operacionais)     (6.664)
Receitas não Operacionais    -
(Despesas não Operacionais    -
(Imposto de Renda)    (47)
(Contribuição Social)    (40)

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido     23.684

BALANCETE PATRIMONIAL Em 31 de Julho de 2018

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87

GLOBAL TERMOPLÁSTICOS EIRELI - EPP - Torna público que recebeu da SEMA a
Licença Prévia e de Instalação nº 90/2018 para fabricação de artefatos de material
plástico para usos industriais à Rua Amélia Lago, 90/100, Ponte Grande, Guarulhos,
através do processo administrativo nº 60895/2017, com validade até 15/08/2020 (2 anos).

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SEXTA-FEIRA, 24 DE AGOSTO DE 2018

CONTRIBUINTE DE VÁRIAS FORMAS
Empresário com retirada de pró-labore e prestação de serviço por 
meio de RPA em outra empresa, pode fazer uso de outras formas de 
contribuir para o INSS, sendo que os valores recolhidos sejam abaixo 
do teto, serão somados até completar o teto? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO SOFREU ACIDENTE NO TRAJETO DE CASA PARA O 
TRABALHO, EMPRESA PRECISA ABRIR CAT?

Estabelece o Artigo 327 da IN INSS/PRES 77/2015, que o acidente de 
trabalho ocorrido deverá ser comunicado ao INSS por meio da CAT, 
observado o Artigo 328, deste ato, quando se referir aos seguintes 
eventos: acidente do trabalho típico, trajeto, doença profissional, do 
trabalho ou óbito imediato.

CONFIRMAR RETIRADA DE PRÓ-LABORE
Embora mantenha no contrato a informação sobre a retirada de pró-
-labore, empresa deve confirmar a retirada? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESAS MEI QUE POSSUAM FUNCIONÁRIOS SERÃO OBRIGADAS 
A INFORMAR O RAT NO E-SOCIAL NA TABELA S1005? 

Informamos que, pelas orientações do manual do eSocial, indepen-
dentemente do tipo de empresa, deverá prestar informações também 
do RAT no evento S-1005. Entendemos que essa informação do RAT é 
meramente cadastral, não irá alterar as contribuições das empresas.

DISPENSAR O CONTROLE DE PONTO
Funcionário foi contratado como chefe de produção, com controle de 
horário, caso a empresa queira dispensar do controle de ponto, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO APÓS APOSENTADORIA DEFINITIVA
Funcionário afastado por aposentadoria invalidez, poderá ser desligado 
após conversão da aposentaria para definitiva? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1119846-29.2016.8.26.0100 (USUC 1310) A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de 
SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Marlene Ivete Bonfily Mourão, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
domínio sobre a unidade autônoma consistente no apartamento nº 413 do tipo Duplex, localizado no 7º e 
8º andares do Condomínio Paço do Trianon, situado na Praça Alexandre de Gusmão, nº 95, esquina com 
a Alameda Jaú 17º Subdistrito Bela Vista - São Paulo SP, possui a área privativa de 53,41 m², área 
comum de 57,15 m², e a área total de 110,67 m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,5689% do 
terreno e partes e coisas de uso comuns e o direito ao uso de uma vaga na garagem localizada 
indistintamente no 1º e 2º subsolos, em lugar indeterminado em qualquer um dos pavimentos a ela 
destinados, sujeito a atuação de manobrista, contribuinte nº 009.058.0634-4, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

10ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE GUIOMAR MONTEIRO, REQUERIDO POR 
MÁRCIA MONTEIRO ESTEVES DUARTE - PROCESSO Nº1006384-07.2015.8.26.0011. O MM. 
Juiz de Direito da 10ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. 
Paulo Nimer Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que por sentença proferida em 20/04/2018, foi decretada a INTERDIÇÃO de 
GUIOMAR MONTEIRO, brasileira, viúva, aposentada, portadora do CPF. 268.473.458-53 e do RG. 
4510634, nascida em 12/06/1928, filha de Antonio Monteiro e Elvira Sargi, declarando-a 
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeada como 
CURADORA em caráter DEFINITIVO, a Sra. Márcia Monteiro Esteves Duarte, brasileira, casada, 
portadora do CPF. 127.635.388-00 e do RG. 17441010. O presente edital será publicado por três 
vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 17 de maio de 2018. 

Francesca De Lucia/ANSA

E já se foi, também, o tem-
po em que o trânsito de 
Vomero podia constituir 

um problema para amizades e 
amores. Um turista muito pro-
vavelmente diria “não parece 
Nápoles”, então você tem de 
explicar que essa colina, na ver-
dade, é o centro. E que desde o 
Museu de San Martino, após ter 
visto o presépio de Cuciniello e 
a cidade do alto, dá para descer 
a pé lá de cima até os “Quartieri 
Spagnoli” (“bairros espanhóis”) 
entre vinhedos e escadas (mas 
só os estrangeiros fazem isso).

Não é por acaso que o bairro 
nunca conheceu as crises do 
mercado imobiliário, e as casas 
passam de pais para fi lhos. Para 
o ‘vomerese’, existe um antes 
e depois da chegada do metrô 
à colina, que leva em cerca 
de 20 minutos as pessoas à 
estação central ou ao subúrbio 
de Scampia. Centro comercial 
desde sempre, ainda que as 
lojas tradicionais tenham dado 
espaço às franquias, o bairro 
tem uma alta densidade de 
negócios, restaurantes, bares 
e sorveterias, tornando-se um 

Colina napolitana vem atraindo cada vez mais turistas.

Por dentro de Vomero,
o bairro que vê Nápoles ‘do alto’
Aqui não há desculpa. Em Vomero, se vive bem sem carro: com três teleféricos e a linha 1 do metrô para “descer” 
a Nápoles, a vida do cidadão que mora na colina da capital da Campânia pode deixar de lado esse estresse

A
N

SA seus lugares “cult”: o teatro 
Diana, bares com vista panorâ-
mica, a praça Quattro Giornate 
(neste ano se comemora o 75º 
aniversário da insurreição po-
pular contra os nazifascistas), 
e um estádio que fez história, o 
Collana, onde o Napoli jogou até 
1959. Na praça Fuga, ao lado do 
teleférico central, um velho bar 
da estação se tornou tendência, 
assim como a Fonoteca, com 
drinques, comidas e vinhos. O 
adolescente que vive em Vomero 
não precisa da scooter, fato que 
tranquilizou gerações de pais.

Nos últimos anos, o bairro 
mudou e presenciou um renas-
cimento turístico. Hospedagens 
para todos os gostos abrem em 
todos os lugares, e o número de 
turistas aumenta a cada ano. 
Os visitantes chegam pelas 
escadas rolantes ou saem do te-
leférico Montesanto e chegam 
em poucos passos à piazzale 
de San Martino, para visitar o 
medieval Castelo Sant’Elmo, o 
maior da cidade. E pode fi car 
tranquilo, o “vomerese” te 
indicará gentilmente o melhor 
caminho, com orgulho de poder 
olhar Nápoles do alto. 

destino irresistível, sobretudo 
nos fi ns de semana, para jovens 
de toda a cidade e da província.

Mas os costumes do Vomero, 
mesmo os do passado, fi cam no 
DNA dos habitantes, a partir do 
passeio cotidiano, o “giro” pelas 
vitrines, acompanhado de um 
café em um dos tantos bares nas 
ruas arborizadas que, no verão, 
dão a ilusão de se estar de férias. 
Desde sempre, as crianças se 

divertem no Floridiana (parque 
e sede do Museu da Cerâmica), 
e até as senhoras mais esnobes 
conhecem os segredos do mí-
tico mercadinho de Antignano, 
onde se vende de tudo e que é 
um ótimo lugar para se fazer a 
despensa. 

Apesar de ser comparável 
a uma cidade pequena (mas 
nem tanto, já que tem 50 mil 
habitantes), o Vomero possui 

O pretendente: AUGUSTINO SEUNG OK KIM, nascido na Coéria, no dia 02/08/1947, 
estado civil solteiro, profi ssão comerciante, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Yee Yong Kim e de Kum Nyo Kim. A pretendente: EVELINA 
LEE, nascida na Coréia, no dia 20/06/1949, estado civil solteira, profi ssão comer-
ciante, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jong Sup 
Lee e de Jai Sook Ahn.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: LUIZ RICARDO FERRARI DE LUCCA, estado civil solteiro, profi ssão 
frentista, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 10/09/1988, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Luiz Ferrari de Lucca e de Izilda 
Alves de Souza. A pretendente: SUE HELEN APARECIDA VIEIRA DE ALMEIDA, 
estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida nesta Capital, Bom Retiro- SP, no dia 
27/03/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Pereira de Almeida e de Maria do Socorro da Silva Vieira de Almeida.

O pretendente: ROBERTO RODRIGUES ANCHIETA FILHO, estado civil solteiro, 
profi ssão gerente de relacionamento, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, 
no dia 08/07/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Roberto Rodrigues Anchieta e de Marcia Campelo. A pretendente: LUANA FABRICIO 
DE CAMPOS BOCCALÃO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, 
Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 31/03/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Sergio Luiz Boccalão e de Edna Fabricio de Campos.

O pretendente: LUIS EDUARDO SCAPPATICCI , estado civil solteiro, profi ssão servidor 
público federal, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 18/09/1966, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Luiz Scappaticci e de Jan-
dira Pinto Scappaticci. A pretendente: RAQUEL FERNANDES MARQUES, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Guarulhos - SP, no dia 28/07/1971, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Antonio Marques 
e de Maria do Socorro Fernandes Marques.

O pretendente: MARCOS GABRIEL DE CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão ven-
dedor, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 24/08/1977, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdoir de Campos e de Santa Venancio de 
Campos. A pretendente: MARIA ERIVANDA PINHEIRO ALVES, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Aratuba - CE, no dia 03/06/1974, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Alves e de Francisca Pinheiro Alves.

O pretendente: RICARDO DE ALMEIDA MUKARZEL, estado civil solteiro, profi ssão 
corretor de imóveis, nascido nesta Capital, Aclimação - SP, no dia 11/08/1969, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mukarzel Chuckri Mukarzel e 
de Eusa Maria de Almeida Mukarzel. A pretendente: ROSIANE PEREIRA SANTOS, 
estado civil divorciada, profi ssão atendente, nascida em Iguaí - BA, no dia 22/12/1969, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Lourival Pereira Santos 
e de Zoraide Pereira Santos.

O pretendente: RAFAEL LIBERATO SANTOS DE MARIA, estado civil solteiro, profi s-
são supervisor, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 18/04/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcio de Maria e de Celia Lilian 
da Silva Santos. A pretendente: CAROLINE MIRANDA VIEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão analista administrativo pleno, nascida nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia 
08/10/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alvimar 
Vieira Filho e de Cleide Aparecida Miranda Vieira.

O pretendente: GUILHERME ROCHA CERQUEIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em Santa Isabel - SP, no dia 30/03/1996, residente e domiciliado em 
Guarulhos - SP, fi lho de Jozias Cerqueira da Silva e de Simone Mabel Oliveira da Silva. A 
pretendente: FLÁVIA CRISTINA MUFATTO, estado civil solteira, profi ssão técnica em 
T.I, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 04/02/1997, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto Mufatto e de Viviane Pinheiro 
Soares Mufatto.

O pretendente: EDSON LUÍS NARDINO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nas-
cido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 11/11/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Luiz Antonio Nardino e de Dilma Teles Nardino. A pretendente: 
RITA RIBEIRO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão telefonista, nascida em 
São João do Piauí - PI, no dia 16/02/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Ribeiro dos Santos e de Maria das Graças Oliveira.

O pretendente: ILSON CARLI, estado civil solteiro, profi ssão marcineiro, nascido nesta 
Capital, Santana - SP, no dia 05/03/1969, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Carli e de Nilza Lubardon Carli. A pretendente: DENISE 
MARIA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão escriturária, nascida nesta 
Capital, Liberdade - SP, no dia 15/07/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Cícero Pedro de Oliveira e de Marilder Teixeira de Oliveira.

O pretendente: LUIGI CARLO LAISO, estado civil divorciado, profi ssão agente de negó-
cios, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 13/02/1966, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Benito Teobaldo Laiso e de Judith Anunciação 
Rodrigues Laiso. A pretendente: ROSANGELA MARIA DA GAMA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 
02/07/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manuel 
Porto da Silva e de Carmelita Maria da Gama.

O pretendente: LÉO LINDE FEIJÓ, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em Porto Alegre - RS, no dia 10/08/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Homero Tártari Feijó e de Karin Linde Feijó. A pretendente: LENINE 
MURR NEVES, estado civil divorciada, profi ssão publicitária, nascida nesta Capital, 
Jardim Paulista - SP, no dia 02/11/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Carlos Roberto Neves e de Licia Brunela Murr Neves.

O pretendente: HELDER ENOHATA TSUBOUCHI, estado civil solteiro, profi ssão admi-
nistrador de redes junior, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 08/11/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Kozi Tsubouchi 
e de Dirce Kikue Enohata Tsubouchi. A pretendente: SIMONE SOUZA DOS ANTOS 
FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão analista de departamento pessoal, nascida 
nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 12/11/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Ferreira Filho e de Maria Pureza Souza dos Santos Ferreira.

O pretendente: RODOLFO MUSSIO QUINTANILHA, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro eletricista, nascido em Bauru - SP, no dia 04/07/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilson Mucio Moreno Quintanilha e de Débora 
de Barros Mussio Quintanilha. A pretendente: CINTHIA DUARTE DE OLIVEIRA RA-
GAZZI, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia 
28/02/1993, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de João Antonio Ragazzi e 
de Maria Neilde Duarte Ragazzi.

O pretendente: FABIO LEITE MONTEIRO, estado civil solteiro, profi ssão professor II, 
nascido em Taubaté - SP, no dia 15/09/1975, residente e domiciliado em Taubaté - SP, 
fi lho de Nelson Mendes Monteiro e de Zelia Leite Monteiro. A pretendente: RITA DE 
CÁSSIA DE ALMEIDA TOLEDO, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida 
nesta Capital, Saúde - SP, no dia 16/05/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Correa de Souza Toledo e de Darcy de Almeida Toledo.

O pretendente: HURIEL RECUCCI FERREIRA DE CASTRO, estado civil solteiro, pro-
fi ssão projetista / marceneiro, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 22/11/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Glecio José Ferreira de 
Castro e de Neusa Vitalina Reucci Ferreira de Castro. A pretendente: BIANCA SCATOLINI, 
estado civil solteira, profi ssão gerente administrativo, nascida nesta Capital, Consolação 
- SP, no dia 10/11/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Ubirajara Scatolini e de Rita de Cassia dos Santos Scatolini.

O pretendente: YAN GABRIEL DA SILVA BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido nesta Capital, Vila Guilherme - SP, no dia 19/02/1994, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osmar Batista e de Estela Aparecida 
da Silva. A pretendente: JOICE SANTOS AUGUSTO, estado civil solteira, profi ssão 
escriturária, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 21/10/1987, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Augusto e de Roseli 
Conceição dos Santos Augusto.

O pretendente: FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO, estado civil solteiro, profi ssão 
auxliar de controle de pragas, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 
05/01/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria do 
Socorro Alves. A pretendente: ALEXANDRA ROSAS MARCILIO, estado civil solteira, 
profi ssão auxliar de cozinha, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 31/05/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eliane Rosas Marcilio.

O pretendente: MANUEL ALEJANDRO TALLEDO CORONADO, estado civil solteiro, 
profi ssão administrador, nascido no Peru , no dia 04/02/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manuel Humberto Talledo Guzmán e de Marita Del 
Rosario Coronado Goméz. A pretendente: DANIELLE ALATTY MENDES DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em Recife - PE, no dia 20/03/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Januário da 
Silva e de Margarida Mendes da Silva.

O pretendente: HERBERT JÚLIO DE FARIA E SOUSA, estado civil divorciado, profi s-
são engenheiro, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 01/07/1964, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Júlio de Faria e Sousa Júnior e de 
Therezinha Volpe de Faria e Souza. A pretendente: CLAUDIA FREITAS DE UZEDA, 
estado civil divorciada, profi ssão psicóloga, nascida na França, no dia 07/11/1963, re-
sidente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de CLaudio Gonçalves de 
Uzêda e de Leônia Freitas de Uzêda.

O pretendente: RENAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
corretor, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 22/08/1987, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Abel Amancio de Oliveira e de Maria 
Lúcia Siqueira Cavalcante. A pretendente: JAQUELLINE OLIVEIRA COTRIM, estado 
civil solteira, profi ssão bancária, nascida em Mortugaba - BA, no dia 25/10/1990, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João de Sousa Cotrim e 
de Benvinda de Oliveira Cotrim.

O pretendente: VITORINO DE OLIVEIRA SIMÕES NETO, estado civil solteiro, profi ssão 
advogado, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 04/11/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vitorino de Oliveira Simões Filho e de Alcione 
Tenorio de Souza. A pretendente: MARIA CATARINA DOS SANTOS PERRELLA, 
estado civil solteira, profi ssão contadora, nascida nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 
06/10/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Felicio 
Perrella e de Clarice Aparecida dos Santos Perrella.

O pretendente: VITOR LUIZ GONÇALVES NETO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Limão - SP, no dia 22/04/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Wagner Luiz Gonçalves e de Maria de Fatima Galdino da Silva. A 
pretendente: BEATRIZ DE CASTRO SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida nesta Capital, Consolação - SP, no dia 18/08/1992, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Inacio da Silva e de Silvia Maria de Castro.

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: IURI RIBEIRO NOVAIS DOS REIS, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em Campinas - SP, no dia 26/02/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Casemiro dos Reis Junior e de Iria Ribeiro Novais Reis. A 
pretendente: THAIS DE MORAIS ALBERIGI RODRIGUES, solteira, profi ssão 
advogada, nascida em Jacareí - SP, no dia 21/05/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Alberigi Rodrigues e de Joelma dos Santos 
Morais Alberigi Rodrigues.

O pretendente: FERNANDO EPELMAN, solteiro, profi ssão adminitrador de 
empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/06/1988, residente e domiciliado 
nesta Capital, Jardim Europa - SP, fi lho de Sidnei Epelman e de Claudia Lancman 
Epelman. A pretendente: GIULIA ABRAMOVAY, solteira, profi ssão administradora 
de empresas, nascida em São Paulo - SP, no dia 18/03/1993, residente e domiciliada 
nesta Capital , Jardim Europa - SP, fi lha de Reinaldo Abramovay e de Claudia 
Lebensztajn Abramovay.

O pretendente: LUCAS BASSO SALGADO, solteiro, profi ssão arquiteto, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 26/09/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Luiz Francisco de Assis Salgado e de Salete Basso Salgado. A pretendente: 
ANNA CAROLINA BAMBI DE SOUZA, solteira, profi ssão hoteleira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 18/03/1988, residente e domiciliada em Cotia - SP, fi lha de Marco 
Antonio Carvalho de Souza e de Ana Cláudia Bambi de Souza.

O pretendente: GUILHERME DE ALMEIDA ANSELMO, solteiro, profi ssão analista 
programador de teste automotizados II, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no 
dia 23/05/1990, residente e domiciliado nesta Capital, Vila Nova Conceição - SP, fi lho 
de Gilberto Anselmo Júnior e de Mafalda Pinto de Almeida Anselmo. A pretendente: 
NATÁLIA FERNANDES FIGUEIRÓ, solteira, profi ssão analista de criação pleno, 
nascida em Porto Alegre - RS, no dia 12/07/1991, residente e domiciliada nesta Capital, 
Vila Nova Conceição - SP, fi lha de Nilton Machado Figueiró e de Mabél Fernandes 
Figueiró.

O pretendente: JULIANO LIBMAN PRIETO, solteiro, profi ssão arquiteto, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 30/07/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Jean Louis Prieto e de Daniela Libman de Prieto. A pretendente: VIVIANE 
MAMATOV GOBBATO, solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 18/03/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Walter 
Gobbato e de Victoria Eva Mamatov Gobbato.

O pretendente: RAFAEL BUENO DE OLIVEIRA, solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/08/1989, residente e domiciliado 
nesta Capital, Vila Olímpia - SP, fi lho de Nelson Bueno de Oliveira e de Maria José 
Basso de Oliveira. A pretendente: AMANDA DA SILVA SOUZA, solteira, profi ssão 
engenheira, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/06/1991, residente e domiciliada 
nesta Capital, Jardim Paulista - SP, fi lha de João Figueredo de Souza e de Teresa 
Maria da Silva Souza.

O pretendente: RODRIGO SADAO NALESSO TAKAKU, solteiro, profi ssão bancario, 
nascido em Itapetininga - SP, no dia 18/04/1986, residente e domiciliado nesta Capital , 
Jardim Paulista - SP, fi lho de Helio Issao Takaku e de Roseli de Fatima Nalesso Takaku. 
A pretendente: LUIZA DUQUE PEREIRA, solteira, profi ssão bancaria, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 09/11/1993, residente e domiciliada nesta Capital, Jardim Paulista - 
SP, fi lha de Mauricio Salles Pereira e de Rossana Maria Duque Pereira.

O pretendente: ITALO VETORAZZO NETO, solteiro, profi ssão publicitário, nascido em 
São José do Rio Preto - SP, no dia 02/03/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Arí Vetorazzo e de Déa Maria Fontoura Colagiovanni 
Vetorazzo. A pretendente: CAMILA COLOMBO CALDORIN, solteira, profi ssão 
advogada, nascida em São José do Rio Preto - SP, no dia 07/08/1989, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Celso Valdir Caldorin e de Ivete 
Colombo Caldorin.

O pretendente: SEVERINO CLEMENTINO VITORIO FILHO, solteiro, profi ssão 
personal, nascido em Frei Miguelinho - PE, no dia 17/11/1970, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Clementino Vitorio e de Denize 
Maria da Silva Vitorio. A pretendente: KARINA SARAPIAN, solteira, profi ssão gerente 
de banco, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/10/1979, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Henrique Meguerdich Sarapian e de Dora Gracinda 
Varella Sarapian.

O pretendente: LUCIANO ALCIDES DA SILVA, solteiro, profi ssão professor, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 25/04/1981, residente e domiciliado nesta Capital , Vila 
Olímpia - SP, fi lho de Alcides Pinto da Silva e de Maria Auxiliadora Cardoso da Silva. 
A pretendente: BIANCA TEÓFILO MARASCALCHI, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 21/04/1982, residente e domiciliada nesta Capital , 
Vila Olímpia- SP, fi lha de Antonio Carlos Marascalchi e de Dinei de Fátima Teófi lo.

O pretendente: GABRIEL MOREIRA MOTTA, solteiro, profi ssão estatistico, nascido em 
Rio de Janeiro - RJ, no dia 17/04/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Eugenia Moreira Motta. A pretendente: RENATA FERNANDES 
COELHO, solteira, profi ssão universitária, nascida em Nova Iguaçu - RJ, no dia 
02/09/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Reinaldo 
Nascimento Coelho e de Celma Fernandes da Silva.

O pretendente: RENATO PASMANIK, divorciado, profi ssão economista, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 03/09/1969, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Henrique Pasmanik e de Beatriz Pasmanik. A pretendente: ROBERTA DECOUSSAU 
TILKIAN, solteira, profi ssão jornalista, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/09/1981, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rubens Tilkian e de 
Cacilda Maria Decoussau Tilkian.

O pretendente: JOÃO MARCOS MEDEIROS BARBOZA, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 22/08/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Adilson Barboza e de Maria Rita Medeiros da Silva Barboza. 
A pretendente: PRISCILA ROBERTA CALABRARO FEITOSA, solteira, profi ssão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 23/08/1983, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Alves Feitosa e de Vera Lucia Calabraro 
Feitosa.

O pretendente: FELIPE ROITMAN ROTHSCHILD, solteiro, profi ssão econiomista 
nascido em São Paulo - SP, no dia 27/11/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Charles Siegmund Rothschild e de Eugênia 
Rothschild. O pretendente: RAFAEL BACCHERETI AZEVEDO, solteiro, profi ssão 
publicitário, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/12/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Azevedo Filho e de Lucy Bacchereti 
Azevedo.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ SOARES MORAIS, divorciado, profi ssão estilista, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 04/08/1970, residente e domiciliado em São Bernardo do 
Campo - SP, fi lho de Nozor Couto Morais e de Francisca Soares Morais. A pretendente: 
GABRIELA GUERRERO PEREIRA, solteira, profi ssão nutricionista, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 13/09/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Sergio Faertes Pereira e de Silvia Guerrero Pereira.

O pretendente: DIOGO MARTINS HERNANDEZ, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 20/09/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Bernardo Hernandez Filho e de Maria de Fátima 
Martins Hernandez. A pretendente: PAULA ELENA ORELLANA VALLEJOS, solteira, 
profi ssão administrador de empresas, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/03/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Raul Erwin Vallejos 
Olivares e de Elena Del Carmen Orellana Silva.

O pretendente: PAULO HENRIQUE MENINO AZEVEDO, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em Guaíra - SP, no dia 18/11/1992, residente e domiciliado em Ribeirão Preto 
- SP, fi lho de Paulo de Tarso Azevedo e de Sandra Raquel da Silva Menino Azevedo. A 
pretendente: ANA CAROLINA MILHOMEM LOT, solteira, profi ssão arquiteta, nascida 
em Brasília - DF, no dia 08/09/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Marcos Ricardo Lot e de Ana Cláudia Moraes Milhomem Lot.

O pretendente: NILTON DOS SANTOS CONSTANTINO, divorciado, profi ssão 
empresário, nascido em Luxemburgo, no dia 08/11/1977, residente e domiciliado em 
Luxemburgo, fi lho de Flávio Teixeira Constantino e de Maria da Conceição dos Santos. 
A pretendente: EDUARDA GUIMARÃES DE LEONI RAMOS, solteira, profi ssão 
empresária, nascida em Brasília - DF, no dia 09/11/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Paulo Bergamaschi Leoni Ramos e de 
Luciana Guimarães de Leoni Ramos.

O pretendente: EDSON VIRGINIO LIRA, solteiro, profi ssão zelador, nascido em Itauera 
- PI, no dia 18/11/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de José da Costa Lira e de Francisca Virginio Lira. A pretendente: PRISCILA DE 
JESUS MENEZES, solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida em Aracaju - SE, 
no dia 06/10/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Raimundo Menezes e de Josefa Maria de Jesus Menezes.

O pretendente: FERNANDO CASTRO DE CAMPOS RORIZ, solteiro, profi ssão 
economista, nascido em Goiânia - GO, no dia 01/10/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcelo de Campos Roriz e de Maria das Graças 
Castro Campos Roriz. A pretendente: JULIANA DA COSTA PLASTER, solteira, 
profi ssão economista, nascida em Campinas - SP, no dia 30/03/1987, residente e 
domiciliada em Fazenda Morumbi, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Vescovi Plaster e 
de Lúcia Maria da Costa Plaster. Obs.: Tendo sido enviado copia do edital de proclamas 
ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: KELVIN MENDES SILVA, solteiro, profi ssão atendente comercial, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 21/01/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Wanderley Costa da Silva e de Ivania Mendes Rocha Silva. A 
pretendente: HADASSA DE OLIVEIRA MARTINS CONTI, solteira, profi ssão técnica 
de enfermagem, nascida em Itapira - SP, no dia 26/01/1994, residente e domiciliada 
em Itapira - SP, fi lha de Rogério Aparecido Martins Conti e de Dalva de Oliveira Martins 
Conti. Obs.: Edital de Proclamas Oriundo de Itapira - SP.

O pretendente: CAIO MENDONÇA TIMBÓ, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em 
Salvador - BA, no dia 01/09/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Luiz Augusto Pinheiro Timbó e de Maria de Lourdes Mendonça Timbó. 
A pretendente: MARINA FONTES DE PAULA AGUIAR, solteira, profi ssão bióloga, 
nascida em Ituverava - SP, no dia 29/07/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Roberto Pitta de Aguiar e de Marta Fontes de Paula 
Aguiar.

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

 

Distrito - Sapopemba
Alfredo de Oliveira Santos Neto - 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: BRUNO ENRIQUE ALVARES PICASSO, estado civil divorciado, profi ssão 
gerente, nascido em Recife, PE, no dia (24/03/1987), residente e domiciliado em Londres
-Reino Unido, fi lho de Jorge Horacio Picasso Corbo e de Maria de Fatima Alvares Picasso. 
A pretendente: LEILA LAIS FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão coordenadora 
de vendas, nascida em em São Paulo, SP, no dia (16/03/1988), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Alvaro Ferreira e de Aparecida Cassiano da Silva Ferreira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: THIAGO BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (01/11/1982), residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de João Batista Barbosa e de Odila de Barros Ramos. A pretendente: DAIANA 
DE MELO PAZ, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, 
no dia (13/01/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Sebastião de 
Melo Paz e de Claudia Maria Francisco Paz.

O pretendente: NELSON MINORU KAMIZATO, estado civil solteiro, profi ssão professor 
de educação física, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (26/07/1985), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Tokio Kamizato e de Itsuko Kamizato. A 
pretendente: PALOMA FERNANDES PEDROSO, estado civil solteira, profi ssão gerente 
de loja, nascida nesta Capital, Butantã - SP, no dia (11/10/1990), residente e domiciliada 
em Guarulhos - SP, fi lha de Solange Fernandes Pedroso. Obs.: Bem como cópia enviada 
a Unidade de Serviço do município de Guarulhos, neste Estado, onde a pretendente é 
residente e domiciliado.

O pretendente: CICERO VENÂNCIO, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em 
Centenário do Sul - PR, no dia (14/08/1957), residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, fi lho de Vitor Venâncio e de Alzira Rita. A pretendente: MARLI DE PAULA SOUZA, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Aparecida do Taboado - MS, no dia 
(03/06/1961), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Eduarda de Paula 
Souza.

O pretendente: CASAR HENRIQUE MAGALHÃES BALDESSIN, estado civil solteiro, 
profi ssão comerciante, nascido nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia (01/02/1988), 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antenor Francisco Baldessin e de 
Nancy Rodrigues Magalhães Baldessin. A pretendente: VANESSA REGINA MONTEIRO, 
estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida nesta Capital, Vila Matilde - SP, no 
dia (30/07/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marco Antonio 
Monteiro e de Marcia Regina Monteiro.

O pretendente: ODIRLEI DO NASCIMENTO CIPRIANO, estado civil solteiro, profi ssão 
lider de pista, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (06/12/1980), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel Cipriano e de Josefa Maria do Nasci-
mento Cipriano. A pretendente: JÉSSICA JENNIFER EUGÊNIO PEREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão analista, nascida em Guarulhos - SP, no dia (13/12/1990), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jenilton Nascimento Pereira e de Maria da 
Conceição Eugênio da Silva.

O pretendente: JACKSON DIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão desenvolvedor 
de software, nascido nesta Capital, Vila Guilherme - SP, no dia (09/05/1988), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Lucimario Pereira da Silva e de Marileia Dias da 
Silva. A pretendente: FLAVIA CARREDATO CABRAL, estado civil solteira, profi ssão psicó-
loga, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia (07/02/1983), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Siqueira Cabral e de Marlene Corredato Cabral.

O pretendente: FABRICIO CAVALCANTE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi s-
são representante comercial, nascido em Ibitiara - BA, no dia (27/05/1989), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Claudionor Alves dos Santos e de Marinaide 
Cavalcante dos Santos. A pretendente: KAREN OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão técnica em logistica, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (23/12/1985), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Francisco dos Santos e de 
Maria Vilma Oliveira Santos.

O pretendente: ROBSON BATISTA FALCÃO, estado civil solteiro, profi ssão assistente de 
RH, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/01/1987), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de João Roberto Batista Falcão e de Joana Maria da Silva. A 
pretendente: DANIELA DE SOUZA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão técnica 
de enfermagem, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/12/1992), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Carlos Rodrigues e de Adevaina de 
Souza Rodrigues.

O pretendente: WILLIAM DA SILVA ROCHA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (29/07/1979), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Arilson Aparecido Rocha e de Maria Aparecida da Silva Rocha. 
A pretendente: SONIA REGINA DE MORAIS, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (21/01/1982), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Adauta Maria de Morais.

O pretendente: ADEILTON JOSÉ DE MELO BADÉ, estado civil solteiro, profi ssão 
manobrista, nascido em Tacaimbó - PE, no dia (09/02/1979), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de José Francisco Badé e de Maria Gercina de Melo Badé. 
A pretendente: JANAINA MATOS DOS ANJOS, estado civil solteira, profi ssão fi scal 
de caixa, nascida em São Paulo - SP (Registrada em Taboão da Serra - SP), no dia 
(04/06/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Artur Reis dos Anjos 
e de Maria do Carmo de Matos.

A pretendente: KÉTULLY DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Diadema - SP, no dia (11/01/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Geraldo Casusa Oliveira e de Silene Maria da Silva Araujo. A pretendente: 
IVANEZIA IZABEL DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão micropigmentadora, 
nascida em Água Branca - AL (Registrada em Pariconha - AL), no dia (21/04/1992), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Josias de Souza e de Irene Izabel 
dos Santos de Souza.

O pretendente: RICARDO RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
gesseiro, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (28/07/1979), residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Cicero Rodrigues de Souza e de Aurora 
Anunciação Dell’Isola. A pretendente: ILMA CRISTINA LIMA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Luís - MA, no dia (19/03/1969), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Raimundo Nonato da Silva e de 
Conceição de Maria Lima da Silva.

O pretendente: FELIPE AUGUSTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de expedição, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (08/10/1993), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ivan Almeida da Silva e de Mercia Aparecida 
da Silva. A pretendente: TALITA DO NASCIMENTO RODRIGUES, estado civil solteira, 
profi ssão ajudante geral, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (14/01/1985), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Claudio Rodrigues e de Luci 
Oliveira do Nascimento.

O pretendente: FÁBIO AUGUSTO DE MACEDO, estado civil solteiro, profi ssão tosador, 
nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (01/07/1979), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Pedro Macedo Neto e de Altair Vitoria de Macêdo. 
A pretendente: THALYTA BARBOSA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão técnica 
de enfermagem, nascida em Juazeiro do Norte - CE, no dia (02/09/1984), residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Milton Genuino da Silva e de Maria das Dores 
Barbosa da Silva.

O pretendente: JOSÉ GLEBSON DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Afogados da Ingazeiras - PE, no dia (02/04/1982), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Carmen Lúcia da Silva. A pretendente: JÉSSICA DA SILVA 
NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão gerente comercial, nascida nesta Capital, 
Ibirapuera - SP, no dia (09/07/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de José Luiz Nascimento e de Vera Lúcia Maria da Silva.

O pretendente: ABNER HENRIQUE EVANGELISTA CUNHA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão vendedor, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (02/03/2000), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marcio Luis da Silva Cunha e de Vanessa 
Evangelista da Silva Cunha. A pretendente: THALITA SILVA DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, São Mateus - SP, no dia 
(19/07/2000), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Manassés Santana 
de Oliveira e de Valdirene Silva de Oliveira.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE MOURA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente administrativo, nascido nesta Capital, Itaim Paulista - SP, no dia (22/12/1999), 
residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de José Luiz dos Santos Filho e de Cris-
tina Moura Mendes. A pretendente: BIANCA DA SILVA AZEVEDO, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar fi nanceiro, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (14/09/1999), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Altair Zeferino de Azevedo Junior 
e de Cristiane Primo da Silva. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, 
nesta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.
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