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BOLSAS
O Ibovespa: +2,19% Pontos: 
77.929,68 Máxima de +2,29% : 
78.008 pontos Mínima estável: 
76.264 pontos Volume: 7,41 
bilhões Variação em 2018: 
2% Variação no mês: -1,63% 
Dow Jones: +1,01% Pontos: 
26.049,64 Nasdaq: +0,91% 
Pontos: 8.017,90 Ibovespa Fu-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 4,0802 Venda: R$ 4,0812 
Variação: -0,59% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 4,16 Venda: R$ 4,26 
Variação: -0,54% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 4,0681 Venda: R$ 
4,0687 Variação: -0,41% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 4,0300 
Venda: R$ 4,2300 Variação: 
-0,47% - Dólar Futuro (setembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,43% ao 
ano. - Capital de giro, 9,48% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.216,00 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,22% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 158,000 
Variação: +0,51%.

Cotação: R$ 4,0825 Variação: 
-0,61% - Euro (17h34) Compra: 
US$ 1,1682  Venda: US$ 1,1682  
Variação: +0,53% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,7660 Venda: R$ 
4,7680 Variação: -0,08% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,7000 Ven-
da: R$ 4,9500 Variação: estável.

turo: +1,78% Pontos: 78.370 
Máxima (pontos): 78.585 Míni-
ma (pontos): 77.050. Global 40 
Cotação: 724,258 centavos de 
dólar Variação: -1,05%.

“Um artista é um 
sonhador que 
consente em 
sonhar o
mundo real”. 
George Santayana (1863/1952)
Filósofo espanhol

possível”. O ministro obser-
vou que na última audiência 
de conciliação, realizada em 
junho, os dois segmentos 
“tentaram chegar a um pre-
ço”. Houve oferta de desconto 
sobre a tabela (AE).

Relator das três ações 
de inconstitucionali-
dade movidas contra a 

tabela de preços mínimos do 
frete, o ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
decidiu ontem (27), manter 
suspensas as decisões das 
instâncias inferiores sobre o 
assunto. A posição foi tomada 
após mais de duas horas de 
audiência pública, no qual 
foram ouvidos representantes 
do governo, das empresas e 
dos caminhoneiros. 

“Agora temos mais elemen-
tos para decidir a questão”, 
disse o ministro. “Uma decisão 

 Fux mantém suspensas 
decisões judiciais sobre 
tabelamento do frete

se torna bem mais factível.” 
Ele, porém, não se compro-
meteu com datas. Limitou-se 
a dizer que será “o mais breve 
possível”. Para Fux, a audiência 
trouxe elementos sufi cientes 
para uma tomada de decisão. 
“Vamos remeter os processos 
em conjunto para que os órgãos 
que possam intervir se pronun-
ciem”. Ele não tomará a decisão 
isoladamente. Pretende levá-la 
ao plenário do STF.

Questionado sobre os apelos 
do setor produtivo, que pedem 
uma decisão rápida diante da 
insegurança jurídica que se 
formou no mercado, o ministro 

observou que, pelos relatos 
ouvidos na audiência pública, 
“as coisas estão andando na-
turalmente”. O presidente da 
Confederação Nacional dos 
Trabalhadores Autônomos 
(CNTA), Diumar Bueno, citou  
dados da Conab que apontam 
para uma “queda generalizada” 
no preço dos hortifrútis no mês 
de junho. E um aumento de 
26% nos embarques de soja 
no Porto de Santos. Em con-
trapartida, o diretor da CNA, 
Bruno Barcelos Lucchi, infor-
mou que a comercialização 
futura de soja está paralisada 
e que há atraso no embarque 

Diante do confl ito entre um grupo que aponta para um aumento no custo de produção e outro

que alega não conseguir cobrir o custo de seu trabalho, Fux procura um meio termo.

de fertilizantes, no momento 
em que começa o plantio da 
próxima safra. 

Diante do confl ito entre um 
grupo que aponta para um 
aumento permanente no custo 
de produção e outro que alega 

não conseguir cobrir o custo 
de seu trabalho, Fux procura 
um meio termo. “O juiz pode 
julgar o pedido procedente, 
improcedente ou parcialmente 
procedente”, disse. “Há uma 
solução intermediária também 

Primeira parcela do 13º
Desde ontem (27), Aposentados e 

pensionistas começaram a receber a 
antecipação da primeira parcela do 
décimo terceiro. O depósito é feito 
junto com a folha mensal de paga-
mentos do INSS até 10 de setembro. 
A estimativa é de que essa antecipa-
ção injete na economia do país R$ 
20,7 bilhões em agosto e setembro. 
29,7 milhões de benefi ciários terão 
direito a receber a primeira parcela 
do abono anual, que corresponde à 
metade do valor do benefício.

A presidente do STF, ministra 
Cármen Lúcia, destacou ontem 
(27) a importância da partici-
pação direta da população na 
democracia. “A Constituição 
brasileira de 1988 não manteve 
a democracia representativa, 
não afi rmou que o poder seria 
exercido apenas pelo represen-
tante. Antes, introduziu-se que 
o modelo de democracia seria 
semirepresentativa”, disse a 
ministra, ao participar do Fó-
rum Você Muda o Brasil.

“Uma parte das funções do 
Estado haverá de ser cumprida 
pelo representante eleito nos 
termos desta Constituição e 
uma outra parte do poder, vivi-
da diretamente pelo cidadão”, 
afi rmou Cármen, ao enfatizar 
a relevância de mecanismos 
como plebiscitos e projetos de 
iniciativa popular. A ministra 
ponderou, entretanto, que 
apesar da importância de tais 
mecanismos, nem toda popu-
lação tem conhecimento do 
funcionamento deles. 

Entre os avanços conquista-
dos a partir dos processos que 
permitem mais participação dos 
cidadãos, Carmen lembrou a Lei 
da Ficha Limpa, que impede a 
candidatura de políticos conde-
nados em segunda instância. “A 
chamada Lei da Ficha limpa, que 
mudou após o questionamento 

Presidente do STF, ministra 

Cármen Lúcia.

A
nt

on
io

 C
ru

z/
A

B
r

O senador Romero Jucá 
(MDB-RR) anunciou que está 
deixando a liderança do go-
verno, após desentendimentos 
com o Palácio do Planalto sobre 
as respostas que têm sido da-
das à crise de Roraima, após a 
imigração de venezuelanos que 
chegam ao Brasil pelo estado. 
Por meio do Twitter, ele disse 
que já comunicou a decisão ao 
presidente Temer.

Jucá, que foi líder do gover-
no no Congresso desde que o 
presidente Temer assumiu a 
presidência, foi escolhido líder 
no Senado em março do ano 
passado, em substituição ao 
então senador, Aloysio Nunes, 
quando este assumiu o ministé-
rio das Relações Exteriores. Na 
semana passada, Jucá esteve 
no Planalto onde participou de 
uma reunião sobre a imigração 
de venezuelanos e sugeriu que 
o governo fechasse temporaria-
mente a fronteira do estado. 

O objetivo, segundo ele, era 
evitar que Roraima entrasse 
em “colapso”. Desde antes, 
o Planalto já emitia sinais de 
que não limitaria a entrada de 
estrangeiros no país por ques-

Senador Romero Jucá

(MDB-RR) deixa a liderança 

do governo.
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Tomaz Silva/ABr

O Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ) informou ontem (27) 
que 80 milhões de processos 
estão em tramitação em todo 
o país e aguardam uma defi ni-
ção. Os dados fazem parte da 
pesquisa Justiça em Números, 
divulgada anualmente para 
orientar o trabalho de juízes 
e servidores da Justiça. Os 
números são referentes ao ano 
de 2017. A pesquisa também re-
velou que o ramo da Justiça que 
mais faz acordos de conciliação 
é a Trabalhista. Em todo o país, 
25% dos casos foram resolvidos 
por meio de um acordo entre 
o trabalhador e o empregador.

As despesas de todo o Poder 
Judiciário no ano passado foram 
R$ 90,8 bilhões, registrando 
aumento de 4,4% em relação a 
2016. Segundo o levantamento, 
o total de gastos representa 
1,4% do Produto Interno Bruto 
(PIB). As despesas com recur-
sos humanos são responsáveis 
90,5% do gasto total. “A despesa 
média do Poder Judiciário por 
magistrado foi de aproximada-
mente R$ 48,5 mil; por servidor, 
R$ 15,2 mil; por terceirizado foi 
de R$ 4,1 mil e por estagiário, R$ 
828,76”, diz o relatório”.

O tempo médio de tramitação 

de uma sentença no STJ

é de 11 meses.
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Rio - A Petrobras está 
conversando com estaleiros 
brasileiros para possíveis 
contratos de manutenções dos 
seus navios em 2019, quando 
pretende fazer pelo menos 
17 docagens (manutenções), 
informou o gerente executivo 
de Logística da Petrobras, 
Claudio Mastella. As doca-
gens podem evitar que alguns 
estaleiros brasileiros fechem 
enquanto não recebem novas 
encomendas. Ele ressaltou que 
as manutenções são periódicas 
e obrigatórias em todos os na-
vios, e a Petrobras utiliza esta-
leiros brasileiros e no exterior. 
A escolha, disse, depende da 
“efi ciência e competitividade”.

Segundo o executivo, o negó-
cio pode atingir alguns milhões 
de dólares, o que ajudaria os 
estaleiros brasileiros a mante-
rem empregos até que novas 
encomendas de navios sejam 
feitas. Enquanto espera novos 
projetos do setor do petróleo 

O negócio ajudaria os 

estaleiros brasileiros a 

manterem empregos.
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Rio - O candidato à Presidên-
cia da República Jair Bolsonaro 
(PSL) disse que a intenção da 
denúncia em que responde 
por racismo é “criar um fato 
político”. A declaração foi dada 
durante a sua primeira agenda 
pública no Rio de Janeiro, no 
mercadão de Madureira, na 
zona norte da cidade, na tarde 
de ontem (27).

Ele também afirmou que 
não está preocupado com o 
julgamento da questão pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), que analisará, hoje (28), 
se aceita a denúncia, formu-
lada pela Procuradoria-Geral 
da República (PGR) contra o 
candidato. Bolsonaro é acusado 
pelos crimes de racismo em re-
lação a quilombolas, indígenas, 
refugiados, mulheres e LGBTs, 
por frases proferidas em pales-
tra no clube Hebraica, no Rio 
de Janeiro.

“A intenção é criar um fato 
político (sobre julgamento do 
STF que analisará a denúncia 
por racismo). Não quero cri-
ticar o Supremo aqui, mas a 
questão dos índios, por exem-
plo, sou contra a demarcação de 
terras indígenas em vigor. Não 
podemos ter uma área maior 
que a região sudeste demarca-
da como terra indígena. É um 
subsolo riquíssimo”, disse ele. 

Justiça anula leilão 
do prédio do Hospital 
Sorocabana

São Paulo - A juíza do Traba-
lho Daniela Mori anulou o leilão 
que havia repassado o prédio do 
antigo Hospital Sorocabana, na 
Lapa, a um grupo empresarial de 
Cotia, por R$ 16,4 milhões. Danie-
la considerou que o governo do 
Estado, que tem a posse de parte 
do terreno do prédio, não havia 
sido entimado sobre o leilão.

“A lei exige notifi cação prévia da 
hasta pública (o leilão) sob pena 
de nulidade, porém a Justiça do 
Trabalho não tinha conhecimento 
de que um ente público (Estado) 
detinha posse parcial do terreno. 
A informação não constava da 
matrícula do imóvel, arrematado 
no último dia 14”, informou o 
Tribunal Regional do Trabalho 
(TRT), por meio de nota.

O valor pelo qual o terreno 
havia sido vendido já foi repas-
sado ao TRT. Segundo o órgão, 
com a anulação, o dinheiro será 
devolvido aos compradores, 
que tinham planos de reabrir 
o hospital, para atendimento 
privado. “A penhora sobre o 
bem entretanto está mantida”, 
diz ainda o TRT (AE).

Bolsonaro na campanha em 

Madureira, Zona Norte do Rio.
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Manutenções da Petrobras em 2019 
podem ajudar a manter estaleiros abertos

A indústria naval brasileira 
teve seu auge no início dos 
anos 2000, mas se retraiu 
após a Operação Lava Jato. A 
retomada do setor gerou 82 mil 
empregos diretos até 2014, re-
duzidos agora a cerca de 25 mil, 
segundo o Sindicato Nacional 
da Indústria da Construção e 
Reparação Naval e Offshore 
(Sinaval). Dos 28 estaleiros 
fi liados ao sindicato, 12 estão 
parados.

De acordo com o presidente 
do Sinaval, Ariovaldo Rocha, 
se novas encomendas não fo-
rem feitas, todos os estaleiros 
fecharão as portas até 2020, 
como ocorreu na década de 
1980. Ele cobrou uma política 
de Estado para estimular o se-
tor, para que a continuidade da 
indústria independa do próxi-
mo presidente eleito “Estamos 
investindo e morrendo, jogando 
milhões em treinamento e 
qualifi cação no lixo”, disse no 
mesmo evento (AE).

para possíveis encomendas 
de navios de apoio, a indústria 
naval tenta também destravar a 
construção de navios de cabo-
tagem e de graneleiros no País.

CNJ: 80 milhões de processos 
em tramitação no país

A pesquisa também mostrou 
que tempo médio de tramitação 
de uma sentença no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) é de 
11 meses. No Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), os minis-
tros demoram cerca de 1 ano 
e dois meses para proferirem 
uma sentença. Na primeira 
instância, porta de entrada da 
ação na Justiça, a sentença 
demora cerca de 2 anos e seis 
meses para ser proferida. Na 
fase de execução, o tempo 
médio sobe para seis anos e 
quatro meses (ABr).

Destaque da participação 
direta na democracia

da corrupção no Brasil e no pro-
cesso eleitoral, não no processo 
de apuração de eleições, mas 
no processo de candidatura, 
é de iniciativa popular”, disse 
a ministra sobre a legislação 
aprovada em 2010.

“É uma das únicas leis no 
Brasil votada por unanimidade 
pelo Congresso”. Ela criticou, 
no entanto, o fato de a legislação 
ter recebido questionamentos 
da classe política. “‘Depois até 
levaram ao Supremo para dizer 
que era inconstitucional. Nós 
chegávamos e dizíamos: “O se-
nhor votou e agora quer dizer que 
não valia? Quer que o Supremo 
diga isso?”, enfatizou (ABr).

Intenção de denúncia é 
criar ‘fato político’

Sobre quilombolas, Bolsona-
ro disse que tem conversado 
com alguns grupos que, segun-
do ele, querem uma ‘nova lei 
Áurea’. “Eles querem fazer o 
que bem entender com as suas 
terras, assim como fazendeiro 
do lado faz com a sua. Não 
querem continuar vivendo 
confi nados e tutelados por 
parte do governo. Por que não 
titularizar esses quilombolas 
e, se quiserem vender as suas 
terras, que vendam?”, indagou 
(AE).

Romero Jucá deixa liderança 
do governo no Senado

tões humanitárias e também 
de acordos internacionais dos 
quais é signatário. O senador 
disse que pretende atuar como 
“adversário” do governo na 
questão de Roraima e que fará 
“muito barulho” para cobrar 
do governo federal e de outros 
órgãos que os seus pleitos 
sejam aceitos. Ele negou que 
a decisão tenha sido tomada 
tendo em vista a proximidade 
das eleições (AE). 
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“Oito pilha é um real”
e a força do roubo de

carga no comércio ilegal

A cena do vendedor 

ambulante que entra 

no metrô para vender 

gadgets tecnológicos traz 

muitas situações à tona

Pode-se dizer da opção de 
trabalho de uma classe 
com menos oportuni-

dades ou de pessoas econo-
micamente menos abastadas, 
herdeiros de uma crise mo-
netária assolada no País há 
pelo menos 4 anos. Essas são 
algumas conotações vista num 
primeiro momento.

Mas indo além dos olhos 
comum da população, o moço 
que vende “oito pilha a um real” 
é um fi lho passivo do roubo de 
carga, algumas vezes sem saber 
que faz parte de um esquema 
fraudulento. O comércio ilegal 
de produtos é um dos fatores 
ligados ao oceano de situações 
originadas pelo roubo de car-
gas, um crime que permanece 
sem controle nas principais 
regiões brasileiras.

Recentemente foi demons-
trado em um conceituado 
fórum sobre o tema que o Rio 
de Janeiro, reconhecido pelo 
seu poder bélico, e São Paulo, 
onde há um caso de roubo de 
carga por hora, permanecem 
na liderança deste grave pro-
blema, que já afeta modais de 
todo o País. Alimentos frigorifi -
cados, eletroeletrônicos (olha 
os vendedores ambulantes aí) 
e bebidas estão no topo das 
cargas mais furtadas.

O problema é mais embaixo 
e traz duas constatações para 
motivar os índices periclitantes 
do roubo de carga no Brasil. 
A primeira está ligada ao 
ambiente sócio econômico. A 
população desempregada gera 
um forte mercado paralelo, que 
está associado à crise moral e 
ética pela qual o brasileiro pas-
sa. As feiras conhecidas como 
“robautos”, os tais mercados 
a céu aberto, onde produtos 
roubados são expostos e ven-
didos, crescem dentro e fora 
das comunidades, expandindo 
para o comércio ilegal nos 
trens, metrôs e ônibus.

A segunda constatação é 
a segurança pública, que é 
afetada com o total desinves-
timento do Estado, com a falta 
de investigações e a de prisões 
dos receptadores. Diante de 
olhos tapados das autorida-
des, o crime organizado se 
estrutura cada vez mais e as 
cargas roubadas viram uma 
parte importante da receita 
das facções.

Não perdendo nada para 
grandes holdings, a logística 

dos interceptadores é uma aula 
de escoamento estratégico a 
parte. Caminhões são abor-
dados em vias na entrada de 
comunidades e levados para 
pontos não alcançados pela 
polícia. É praticamente uma 
entrega expressa na porta de 
casa dos marginais, sem o me-
nor esforço logístico. Para se 
TER ideia, no mercado bélico 
ilegal, as armas, e também as 
drogas, precisam de um es-
forço maior desde a compra, 
passando pelo transporte, 
chegando na estocagem até 
a venda.

Assim como em empresas, 
sob a máxima do tudo que é 
muito bem planejado alcança 
resultados super satisfatórios, 
no mercado de roubo de cargas 
não é diferente. Contas feitas 
por institutos especializados 
em segurança pública mostra-
ram que os criminosos lucram 
com o roubo de cargas em um 
único dia, só no Rio de Janeiro 
mais de um milhão de reais, 
na qual esta mesma quantia 
seria arrecadada em mais de 
uma semana vendendo drogas.

É preciso tratar com urgên-
cia. As empresas e a popula-
ção são impactadas demais 
pelo roubo de carga. Existe 
uma miopia do governo neste 
entendimento, que deixa de 
arrecadar milhões por mês de-
vido a este crime. Atualmente, 
o que se tem como combate 
efetivo são ações no campo 
político, de intenções, capita-
neado por políticos diversos, 
por associações, dentre outras 
entidades que trafegam com 
cartas e ofícios de solicitações 
com macro ideias, porém sem 
prazos defi nidos. E só! Nada 
de concreto.

Neste cenário, resta ter a 
maturidade para entender, 
decidir, investir e realizar uma 
gestão de mudanças, demons-
trar inteligência e visão. Resta 
a proatividade da iniciativa 
privada. Enquanto não vem, 
as empresas especializadas 
em segurança têm se tornado 
uma opção para as companhias 
que desejam mitigar o roubo de 
carga e todos os seus desdobra-
mentos corporativos/sociais.

Seja no uso de tecnologias 
para gerenciar riscos ou em 
procedimento para analisar 
possíveis gargalos ligados à 
falha humana, o esforço das 
empresas já um grande passo 
no âmbito social para evitar 
a proliferação de mais fi lhos 
indiretos do roubo de carga.

(*) - É sócio-diretor da ICTS Security, 
consultoria e gerenciamento de 

operações em segurança, de origem 
israelense (www.ictssecurity.com.br).

Carlos Guimar (*)
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Alvo de críticas interna-
cionais por denúncias de re-
pressão e violência, o governo 
da Nicarágua, do presidente 
Daniel Ortega, deteve a do-
cumentarista brasileira Emilia 
Mello. A expectativa é que ela 
seja expulsa do país, segundo 
Paulo Abrão, da Comissão 
Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH), na sua 
conta no Twitter. 

Emilia foi presa no momen-
to em que se preparava para 
fi lmar um protesto e levada 
ao Departamento de Migra-
ções. O episódio ocorreu 
no sábado (25) e provocou 
reações entre entidades de 
defesa dos direitos humanos 
e da cultura.  A Associação 
Nicaraguense de Cinema-
tografia (Anci) condenou 
a ação e considerou o ato 
uma forma de censura. A 
Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos (CIDH), 
ligada à OEA, informou que 
322 pessoas morreram em 
quatro meses de protestos 
contra o governo de Ortega, 
das quais 21 eram policiais e 
23, crianças e adolescentes. 

A estudante brasileira de 
medicina Raynéia Gabrielle 

Passa de 300 número de mortos em protestos na Nicarágua.

Lucía Gallo/Agência EFE

Lançada no dia 26 de agos-
to de 1968 nos Estados 
Unidos e quatro dias de-

pois no Reino Unido, a história 
desta canção de McCartney 
está intimamente ligada à vida 
pessoal de seu parceiro John 
Lennon.

Como o próprio McCartney 
confessou, a canção, cujo tí-
tulo original era “Hey Jules”, 
foi composta para confortar 
Julian, fi lho de Lennon, após 
o divórcio dos seus pais. Foi 
em 1968 que McCartney, ao 
saber da separação de Lennon 
e Cynthia e da tristeza de Julian, 
pensou em uma música para 
o garoto enquanto dirigia seu 
carro. Desta forma, de repen-
te, o tema base surgiu e mais 
tarde, quando já estava nos 
estúdios de gravação, o nome 
de “Jules” seria mudado por 
“Jude” por conta de seu ritmo 
e sonoridade.

“Eu já estava dirigindo há uma 
hora. Então desliguei o rádio 
e tentei compor uma melodia. 
Nesse momento, comecei a 
cantar: ‘Hey Jules, don’t make it 
bad. Take a sad song and make it 
better...’ Tinha uma mensagem 
otimista e esperançosa para Ju-
lian: Vamos lá, rapaz, seus pais 
se divorciaram, eu sei que você 
não está feliz, mas você vai fi car 
bem”, contou certa vez o beatle. 
Quando McCartney mostrou 
a música para John Lennon, 
ele pensou, em parte, que era 
dedicado a ele e Yoko Ono, com 
quem estava começando um 
relacionamento.

Foto: wikipedia

O tratamento para o câncer 
chamado “Car-T”, que prevê 
o “treinamento de células de 
defesa para torná-las mais 
agressivas contra tumores, 
chegou na Europa. A Comissão 
Europeia aprovou o uso do 
tisagenlecleucel, a primeira 
terapia baseada nessa técnica, 
para duas neoplasias. A luz 
verde, segundo comunicado 
da empresa farmacêutica No-
vartis, diz respeito à leucemia 
linfoide aguda (LLA) de células 
B em pacientes de até 25 anos 
de idade; e ao linfoma difuso 
de grandes células B (DLBCL) 
em adultos. 

Em ambos os casos, a terapia 
será utilizada quando as doen-
ças não responderem aos trata-
mentos tradicionais. A terapia 
“Car-T” consiste em retirar do 
paciente os linfócitos T, um tipo 
de célula do sistema imunoló-
gico, modifi cando-as para que 
reconheçam as células tumorais 

como “inimigas” para atacá-las. 
A aprovação da Comissão Eu-
ropeia chegou no fi m de junho, 
depois do parecer positivo do 
Comitê para Produtos Médicos 
de Uso Humano (CHMP).

O tisagenlecleucel foi a pri-
meira terapia celular Cart-T 
aprovada pela Food and Drug 
Administration (FDA), órgão 
que regulamenta medicamen-
tos nos Estados Unidos. “A 
aprovação do tisagenlecleucel 
representa uma mudança para 
os pacientes europeus que têm 
necessidade de novas opções 
terapêuticas”, afi rmou Liz Bar-
rett, CEO da Novartis Oncologia. 

“Para os pacientes da UE, 
a disponibilidade de tisa-
genlecleucel representa um 
progresso sem precedentes 
do paradigma terapêutico”, re-
forçou Peter Bader, do Hospital 
Universitário para Crianças e 
Adolescentes de Frankfurt, na 
Alemanha (ANSA).

O grupo italiano Piaggio dará início à produção da 
versão elétrica da scooter Vespa em setembro deste 
ano, na fábrica de Pontedera, a mesma onde, em 
1946, nasceu a primeira edição da moto. As reservas 
online do novo modelo poderão ser feitas a partir de 
outubro, e o preço será semelhante ao da Vespa mais 
cara atualmente, na faixa de 10,7 mil euros (cerca de 
R$ 51 mil pela cotação atual). A Vespa elétrica será 
inserida gradualmente no mercado a partir do fi m de 
outubro, para alcançar completa comercialização em 
novembro, ao mesmo tempo em que acontece o Salão 
de Milão. A partir daí, o objetivo da Piaggio é levar a 
moto para outros países europeus e, em 2019, para 
Estados Unidos e Ásia. O modelo poderá, em um futuro 
próximo, adotar as soluções que estão sendo testadas 

na Gita, robô fabricado em Boston, EUA, pela Piaggio 
Fast Forward (em produção a partir do ano que vem).

O sistema de inteligência artifi cial reconhecerá a pre-
sença de pessoas e veículos nas proximidades, contribuirá 
com a capacidade do motorista de antecipar potenciais 
riscos, avisará sobre o trânsito e oferecerá rotas alterna-
tivas, com mapeamento instantâneo. O reconhecimento 
automático, sem necessidade de chave ou de controle 
remoto, antecipará os hábitos dos condutores e interagirá 
com outros dispositivos e outros veículos em circulação. 
A marca Vespa vive hoje um dos momentos mais felizes 
de sua história, com mais de 1,5 milhão de exemplares 
vendidos nos últimos 10 anos. O primeiro semestre deste 
ano fechou com crescimento de 10% nas vendas em 
relação ao mesmo período de 2017 (ANSA).

Gastos de 
brasileiros no 
exterior caem 

7,9%
Com a alta do dólar, o recuo 

nos gastos de brasileiros em 
viagem ao exterior foi maior 
em julho. De acordo com da-
dos divulgados ontem (27), 
pelo Banco Central (BC), 
essas despesas chegaram 
a US$ 1,731 bilhão no mês 
passado, com redução de 
7,9%, em relação a julho de 
2017 (US$ 1,879 bilhão). Em 
junho, as despesas também 
registraram recuo, compa-
radas com igual período de 
2017. A queda foi de 1,5%.

“O orçamento [das via-
gens] tende a ser feito em 
moeda nacional. Natural-
mente, o comportamento 
do câmbio vai afetar o gasto 
no exterior”, disse o chefe 
adjunto do Departamen-
to de Estatísticas do BC, 
Fernando Lemos. Nos sete 
meses do ano, entretanto, 
as despesas em 2018 (US$ 
11,304 bilhões) ainda são 
maiores do que as de 2017 
(US$ 10,684 bilhões).

As receitas de estrangei-
ros no Brasil chegaram a 
US$ 417 milhões em julho, 
e a US$ 3,657 bilhões, nos 
sete meses do ano. Com 
o resultado das despesas 
de brasileiras e as receitas 
de estrangeiros, a conta 
de viagens internacionais 
fi cou negativa em US$ 1,314 
bilhão no mês passado, e em 
US$ 7,647 bilhões nos sete 
meses do ano.

De acordo com dados pre-
liminares do BC para agosto, 
as despesas de brasileiros 
no exterior estão em US$ 
1,1 bilhão, e as receitas de 
estrangeiros em US$ 359 
milhões, até o dia 23. Com 
isso, o défi cit na conta de 
viagens está em US$ 713 
milhões em agosto, até a 
última quinta-feira (ABr).
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“Hey Jude”, símbolo da 
“beatlemania”, completou 50 anos
“Hey Jude”, a balada composta por Paul McCartney que foi cantarolada milhões de vezes e é considerada 
um símbolo da “beatlemania”, completou no último domingo meio século como uma das melhores 
músicas de todos os tempos

mas não o sufi ciente. Ele as 
coleciona por razões pessoais 
e são heranças de família”, 
declarou naquela ocasião o 
representante de Julian, John 
Cousins.

Com sete minutos e 11 segun-
dos de duração, “Hey Jude” foi 
primeiro single da gravadora dos 
Beatles, a Apple Records. Sua 
longa duração não impediu que 
a balada entrasse no Top 10 das 
paradas de sucesso britânicas e 
americanas. Além disso, “Hey 
Jude” é a canção dos Beatles que 
mais tempo permaneceu como 
número um nos Estados Uni-
dos; um total de nove semanas. 
Também conseguiu a primeira 
posição nas listas de sucessos de 
Reino Unido, Canadá, Holanda, 
Suíça, Noruega, Alemanha, Ir-
landa, Nova Zelândia, Austrália 
e França.

Apesar do seu sucesso, algu-
mas emissoras de rádio ameri-
canas se negaram a reproduzir 
uma canção que durasse mais 
de três minutos e meio, motivo 
pelo qual a gravadora Capitol 
Records editou uma versão mais 
curta para tocar nas rádios. De 
qualquer forma, “Hey Jude” 
vendeu aproximadamente oito 
milhões de cópias, tornando-se 
um hino no Reino Unido. Torci-
das de equipes de futebol, como o 
Cardiff City, usaram sua melodia 
para compor vários cantos. Foi 
também a música que encerrou a 
cerimônia de abertura dos Jogos 
Olímpicos de Londres, em 2012, 
quando milhares de pessoas 
acompanharam Paul McCartney 
com seu “na-na-na-na”.

“É a melhor canção de Paul. 
Começou como um tema sobre 
meu fi lho Julian. Depois se 
transformou em ‘Hey Jude’. 
Sempre pensei que era sobre 
mim e Yoko”, declarou Len-
non, em seu livro “All We Are 
Saying”. A música não conquis-
tou somente John Lennon, mas 
também os outros integrantes 
do grupo, George Harrison e 
Ringo Starr, que começou a 
gravar a canção no dia 29 de 
julho de 1968. No entanto, foi 
somente em 1987 que McCar-
tney falou sobre a história de 
“Hey Jude” com seu protago-
nista: Julian Lennon.

“Ele me disse que estava 
pensando sobre minha situa-

ção todos esses anos, sobre o 
que tive que passar. Paul e eu 
costumávamos passar bastante 
tempo juntos, inclusive mais do 
que eu passava com meu pai. 
Tínhamos uma boa amizade 
e, de fato, parece que há mais 
fotos minhas quando criança 
brincando com Paul do que com 
o meu pai”, destacou Julian, em 
fevereiro de 2002, em entrevis-
ta para a revista britânica “Mojo 
Magazine”.

Em 1996, o fi lho de John 
Lennon pagou cerca de 25 mil 
libras pelas notas de gravação 
de “Hey Jude” em um leilão e 
outras 35 mil libras por objetos 
que pertenciam ao seu pai. “Ele 
tem um par de fotos de seu pai, 

Documentarista brasileira deve 
ser deportada da Nicarágua

Lima foi morta a tiros no fi nal 
de julho. As autoridades nica-
raguenses negam perseguição 
política, assim como o uso da 
força e da violência. Os protes-
tos na Nicarágua começaram 
no dia 18 de abril contra a 
reforma da Previdência, que 
acabou sendo revogada diante 
da pressão social. Mas as ma-
nifestações se intensifi caram 
e houve repressão da polícia e 
de grupos paramilitares ligados 
ao governo. 

Líder da Revolução Sandi-
nista de 1979, que derrotou a 

ditadura de Anastásio Somo-
za, Ortega está sendo acusado 
até por ex-aliados de querer 
instalar o autoritarismo seme-
lhante ao que ele combateu. 
Ele foi reeleito em 2016, mas 
a votação, sem a presença de 
observadores internacionais, 
foi questionada pela oposi-
ção. Na sexta-feira (24), a 
CIDH alertou que os direitos 
humanos continuam sendo 
violados pelo governo nicara-
guense, com “estigmatização 
e criminalização do protesto 
social” (ABr).

UE aprova terapia contra tumor 
com células dos pacientes

Piaggio iniciará produção da Vespa elétrica em setembro



O Wall Garden 
da mídia 

programática

Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, terça-feira, 28 de agosto de 2018 

A -  Saúde & Fake 
Para combater as Fake News sobre saúde, o Ministério da Saúde, de 
forma inovadora, abre mais um canal de comunicação com a população. 
Qualquer cidadão brasileiro poderá adicionar gratuitamente no celular o 
WhatsApp (61) 99289-4640. Ele servirá para verifi car com os profi ssionais 
de saúde nas áreas técnicas da Pasta se um texto ou imagem que circula 
nas redes sociais é verdadeiro ou falso. Ou seja, é um canal exclusivo e 
ofi cial para desmascarar as notícias falsas e certifi car as verdadeiras. O 
projeto “Saúde Sem Fake News” é organizado pela equipe multimídia 
da Pasta. A partir dos recebimentos das mensagens, o conteúdo será 
apurado junto às áreas técnicas do órgão e devolvido ao cidadão com 
um carimbo que informa se é Fake News ou não. 

B - Permuta de Imóveis
A startup ‘Permuta Fácil’ tem ganhado cada vez mais mercado como 
plataforma digital que inova a forma de se fazer negócios no segmento 
imobiliário brasileiro. Trata-se de uma ferramenta de apoio que coloca 
em contato direto proprietários e profi ssionais interessados em permutar 
imóveis, promovendo facilidades para a realização de transações, sem 
perda de tempo e com economia de dinheiro. O mecanismo tem sido 
uma ferramenta facilitadora para a realização de negócios diante do 
atual momento do mercado imobiliário brasileiro, no qual quem quer 
ou precisa vender um imóvel tem encontrado muita difi culdade. Muita 
gente espera  vender um imóvel para então comprar outro. Daí, a per-
muta se torna uma possibilidade cada vez mais atraente. Saiba mais em 
(https://permutafacil.net/).

C - Chefs e Negócios 
No dia 25 de setembro, das 9h às 17h, na  Av. Angélica, 2529, acontece 
um evento que reúne os principais líderes da gastronomia e chefs re-
nomados para falar de negócios: é o “Empreendedorismo na Mesa”. O 
evento reúne Robinson Shiba, fundador das redes China in Box e Gendai; 
Carlos Bertolazzi, Chef de cozinha e empresário; Dennis Nakamura, sócio 
e CEO da Relp! e mentor de startups; Luis Felipe Moreirão, CEO do 
Chefsclub com mais de 3.000 restaurantes cadastrados e Wladson Sidney, 
empresário e fundador do programa Multivacional, empreendedores que 
compartilharão suas experiências no mundo da gastronomia. Para se 
inscrever, basta clicar no link: (http://bit.ly/EmpreendedorismoNaMesa).

D  - Saúde & Tecnologia
Entre os dias 19 e 20 de setembro, no São Paulo Expo, acontece a HIS – 
Healthcare Innovation Show 2018, o primeiro trade show de tecnologia 
e inovação em um espaço de mais de 4.000 m² voltado ao mercado de 
saúde na América Latina. São seis arenas simultâneas onde acontecem 
mais de 10 congressos, cada qual especialmente organizado para ofe-
recer conteúdo de qualidade para os diferentes cargos e funções das 
organizações de saúde. O evento contará com 200 palestrantes e 75 
empresas expositoras, além de premiações de reconhecimento das ex-
periências inovadoras do setor. O HIS é ponto de encontro das maiores 
lideranças do setor e grandes empresas e startups apresentam o que há 
de mais inovador e tecnológico no mercado. Mais informações: (http://
saudebusiness.com/his/).

E - Crédito Imobiliário
O Banco Inter, primeiro banco 100% digital e gratuito do Brasil, depois 
de reduzir a taxa de juros do crédito consignado, anuncia a redução da 
taxa de juros do seu fi nanciamento imobiliário em 1%. A partir de agora 
a taxa de crédito imobiliário praticada pelo banco, que era de 10,5%, 
passa a 9,5% + Taxa Referencial (TR). O Banco Inter possui uma carteira 
de crédito imobiliário de R$ 1,7 bilhão. A carteira é composta por 55,3% 
de fi nanciamentos imobiliários e 44,7% por empréstimos Imobiliários 
com garantia de imóvel. É o 1º banco 100% digital do país e o único a 
oferecer uma conta totalmente isenta de tarifas.

F - Temas para o Agronegócio 
A Sociedade Rural Brasileira (SRB) recebe nesta quinta-feira (30), a 
partir de 10h, na sede da entidade, o pré-candidato a governador de 
São Paulo,  João Doria. O debate faz parte da série “Encontro com Pré-
-Candidatos”, iniciativa da SRB para apresentar as pautas do agronegócio 
aos principais concorrentes ao governo do estado e do País. Antes de 
Doria, Rogério Chequer e os presidenciáveis Aldo Rebelo e João Amoêdo 
também participaram dos debates da entidade. O debate busca levantar 
a visão do pré-candidato sobre temas econômicos e de segurança pública 
no campo, além de aproximar as propostas de um público formado por 
produtores rurais e associados da entidade. Inscrições no link: (https://
www.sympla.com.br/ciclo-de-debates-com-pre-candidato-joao-doria-
-psdb__329645).

G - Tendências da Educação 
Os novos rumos do mercado educacional, as mudanças que estão im-
pactando o currículo escolar, as novas competências do século XXI e a 
inserção das habilidades socioemocionais na grade curricular, entre outras 
questões, serão tema de evento promovido pelo Programa Semente, 
hoje (28), das 14h às 18h30, no Novotel Center Norte (Av. Zaki Narchi, 
500 - Vila Guilherme). Voltado a gestores e mantenedores de escolas, 
o encontro ‘Tendências da Educação 2019’ contará, entre outros, com 
palestras de Leandro Karnal, que irá mostrar o conceito das emoções nos 
‘tempos líquidos’. Mais informações: (www.programasemente.com.br).

H - Voto em Mulheres
Candidatas a cargos legislativos de diversos espectros ideológicos 
lançam, hoje (28), campanha suprapartidária para ampliar o voto em 
mulheres. A corrente, que tem como mote a hashtag #VoteNelas, terá 
uma plataforma com 108 postulantes a cadeiras nos parlamentos federal 
e estaduais e mecanismos para que o eleitor possa ainda buscar outras 
alternativas femininas. Hoje, apenas 10,7% dos parlamentares são do 
sexo feminino, apesar de 52% dos eleitores do Brasil serem mulheres, 
segundo dados do TSE. A campanha é articulada por nove mulheres 
que voluntariamente trabalham para ampliar o alcance do movimento 
a partir das redes sociais.

I - Infecção Hospitalar
Começa amanhã (29) e vai até sexta-feira (31), no Anhembi, o 11º Sim-
pósio Internacional de Esterilização e Controle de Infecção Relacionado 
à Assistência à Saúde, organizado pela Sobecc Nacional. Realizado anu-
almente, este é um dos eventos mais importantes na área de controle 
de infecção no Brasil e reunirá mais de 70 empresas. Com estande na 
área de exposição, a Getinge - uma das líderes globais em tecnologia 
médica - demonstrará produtos de alta tecnologia da sua linha Surgical 
Workfl ows/Infection Control. Além disso, apresentará um Simpósio Sa-
télite, que ocorre no dia 30 às 16h30, na Grande Plenária. Informações 
e inscrições: (http://sobecc2018.galoa.com.br/br/node/1339).

J - Instrumentos Musicais
Organizada pela Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd, a Music China, 
uma das feiras de instrumentos musicais de maior reputação do mundo, 
será realizada entre 10 e 13 de outubro, no Shanghai New International 
Expo Center. Como a maior feira de música da Ásia, o evento atrai cerca 
de 2.200 expositores nacionais e estrangeiros de 30 países e regiões. 
Instrumentos musicais diversos chineses e internacionais serão apresen-
tados no espaço para exposição de 138.000 m2, incluindo 12 salas e 2 
espações externos de exposição. Seminários e fóruns para compradores 
profi ssionais serão apresentados para mantê-los no ritmo da indústria. 
Mais informações: (www.musicchina-expo.com).

A -  Saúde & Fake
Para combater as Fake News sobre saúde, o Ministério da Saúde, de 

D  - Saúde & Tecnologia
Entre os dias 19 e 20 de setembro, no São Paulo Expo, acontece a HIS – 

Você sabe o que é Wall 

Garden? Em tradução 

simples signifi ca jardim 

murado, mas em 

tecnologia representa 

um ambiente em que o 

usuário tem um espaço 

limitado para acessar, 

atuar e se desenvolver

Em mídia programática 
está acontecendo algo 
parecido. Os dados que 

podem gerar insights para no-
vas ações estão fi cando cada 
vez mais restritos a poucos 
players, que erguem seus 
muros e difi cultam o acesso a 
essas informações. É preciso 
quebrar essas barreiras para 
garantir campanhas cada vez 
mais assertivas e efi cientes. 
Esse muro sobe pela falta de 
interesse dos profi ssionais em 
questionar os players que estão 
no mercado. 

Tudo começou alguns anos 
atrás, quando os publishers 
(donos dos sites) resolveram 
fortalecer um número limitado 
de parceiros, que rapidamente 
transformaram a oportunidade 
em necessidade e, poste-
riormente, em dependência. 
Assim, aos poucos, o mercado 
fi cou restrito e as empresas 
fi caram reféns de tecnologias 
para analisarem seus próprios 
dados para campanhas. Hoje, o 
setor encara a necessidade de 
agências e clientes em busca-
rem soluções mais completas 
e totalmente transparentes.  

Nesse cenário, algumas 
empresas estão construin-
do conhecimento e outras 
se aproveitam da onda de 
transformação. Contudo, o 
problema persiste: ninguém 
questiona e, sem perceber, 
estão passando as informações 
de determinados dados, que já 
eram da organização, para uma 
outra empresa justamente por 
falta de preparo ou vontade de 
usar. O Wall Garden fi ca cada 
vez maior e somente aqueles 

com a chave do portão ou uma 
escada conseguirão ver o que 
tem do outro lado – e que nor-
malmente não há nada demais.  

Parte da solução desse pro-
blema está nas mãos de clien-
tes e publishers que precisam 
melhorar a independência de 
seus fi rst party data (dados 
coletados da própria fonte da 
empresa). Senão, nem isso 
terá valor em suas estrutura 
nos próximos meses. Estamos 
caminhando para uma situação 
em que anunciantes e platafor-
mas tenham este conhecimen-
to melhor do que os próprios 
donos da audiência. 

Além disso, precisam recu-
perar o prestígio e a autonomia 
da distribuição e ativação da 
mídia por meio de dados. É pre-
ciso realmente construir uma 
base isenta e com inteligência 
própria para não fi car depen-
dente de parceiros. Algumas 
plataformas têm contribuído 
para que grandes sites ma-
peiem e entendam a sua audi-
ência e, assim, agreguem valor 
ao seu negócio. Elas apoiam 
clientes a compreenderem 
melhor seus consumidores e 
como podem se conectar a eles 
e às agências, melhorando o 
resultado em ambos os casos. 

Atualmente, estamos no 
melhor momento para com-
preender os dados fi rst party, 
captar, tratar e cruzar com 
informações second party (da-
dos obtidos de uma empresa 
parceira) e, a partir daí, cons-
truir o que precisamos com os 
nossos próprios dados. Não 
precisamos fi car presos em um 
Wall Garden e dependentes de 
tecnologias. 

Os próprios dados das cam-
panhas de mídia programática 
podem reorientar as ações 
futuras. Portanto, derrube 
estes muros. 

(*) - É CMO/CFO da FitMedia, fundada 
em 2013. É uma das líderes de 

mercado em campanhas de mídia 
online programática, operando como 
Trading Desk ou DSP para agências e 
anunciantes (http://fi tmedia.com.br/).

Bruno Pompeu (*)

Instituições financeiras 
consultadas pelo Banco Cen-
tral (BC) aumentaram as 
estimativas para a inflação 
neste ano e em 2019. A in-
formação consta do boletim 
Focus, publicação elaborada 
semanalmente pelo BC, com 
projeções de instituições fi-
nanceiras para os principais 
indicadores econômicos. 

Por outro lado, a projeção 
de expansão do PIB foi re-
duzida de 1,49% para 1,47%. 
A estimativa para o IPCA 
passou de 4,15% para 4,17%. 
Para 2019, a projeção subiu 
de 4,10% para 4,12%. Para 
2020, a estimativa segue em 
4% e, para 2021, foi ajustada 
de 3,90% para 3,92%.

Para 2018 e 2019, as es-
timativas estão abaixo do 
centro da meta que deve ser 
perseguida pelo BC. Neste 
ano, o centro da meta é 4,5%, 
com limite inferior de 3% e 
superior de 6%. Para 2019, a 
meta é 4,25%, com intervalo 

de tolerância entre 2,75% e 
5,75%. Para 2020, a meta é 4% 
e 2021, 3,75%, com intervalo 
de tolerância de 1,5 ponto 
percentual para os dois anos 
(2,5% a 5,5% e 2,25% a 5,25%, 
respectivamente).

Para alcançar a meta de 
infl ação, o BC usa como instru-
mento a taxa básica de juros, a 
Selic, atualmente em 6,5% ao 
ano. De acordo com as institui-
ções fi nanceiras, a Selic deve 
permanecer em 6,5% ao ano 
até o fi nal de 2018. Para 2019, 
a expectativa é de aumento 
da taxa básica, terminando o 
período em 8% ao ano. 

A projeção para a expansão 
do PIB foi reduzida de 1,49% 
para 1,47% neste ano. Para 
2019, 2020 e 2021, a estimati-
va para o crescimento do PIB 
segue em 2,5%. A previsão 
do mercado financeiro para 
a cotação do dólar subiu de 
R$ 3,70 para R$ 3,75 no final 
deste ano e permanece R$ 
3,70 no fim de 2019 (ABr).

A infl ação da construção civil, medida pelo Índice 
Nacional de Custo da Construção-M (INCC-M), 
fechou em 0,30% em agosto contra 0,72% de julho

Divulgado ontem (27) no Rio de Janeiro pelo Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas 
(Ibre-FGV), o percentual refl ete a variação de 0,65% nos 

grupos de Materiais, Equipamentos e Serviços, contra variação 
de 0,97% da taxa de julho.

O índice da Mão de Obra não registrou variação em agosto. Foi 
o mesmo de julho: 0,51%. No grupo Materiais, Equipamentos e 
Serviços, o índice correspondente a Materiais e Equipamentos 
foi de 0,73%, caindo 0,37% em relação a julho (1,11%). Todos 
os quatro subgrupos componentes apresentaram decréscimo 
nas taxas de variação, destacando-se materiais para instalação, 
que caíram de 1,27% para 0,16%. A parcela relativa a Serviços 
recuou de 0,43% em julho para 0,33% em agosto. 

Segundo apurou a FGV, o índice da Mão de Obra não registrou 
variação. No mês anterior, havia sido de 0,51%. A queda do 

Custo da construção caiu em Brasília, Rio de Janeiro e Salvador, 

mas subiu em Belo Horizonte.

As contas externas brasileiras apresentaram 
resultado negativo em julho, após quatro meses 
seguidos de superávit. O défi cit em transações 
correntes, que são compras e vendas de merca-
dorias e serviços e transferências de renda do país 
com outras nações, chegou a US$ 4,433 bilhões, 
segundo dados divulgados ontem pelo Banco 
Central (BC). O resultado do mês passado supe-
rou o défi cit de julho de 2017: US$ 3,419 bilhões.

De acordo com o BC, o défi cit foi maior em 
julho por conta da redução no superávit co-

mercial, um dos itens das transações correntes. 
Em julho, o superávit comercial fi cou em US$ 
3,9 bilhões, contra US$ 6,055 bilhões em igual 
mês de 2017. Por outro lado, o BC também 
registrou crescimento de 21,9% das exporta-
ções, impulsionado pela venda de plataforma 
de petróleo, no valor de US$ 1,3 bilhão, com 
amparo do Repetro.

Em julho, o resultado negativo para as contas 
externas não foi totalmente coberto pelos inves-
timentos diretos no país (IDP). Quando o país 

anota saldo negativo em transações correntes 
precisa cobrir o défi cit com investimentos ou 
empréstimos no exterior. A melhor forma de 
fi nanciamento do saldo negativo é o IDP, porque 
recursos são aplicados no setor produtivo. No 
mês passado, o IDP chegou a US$ 3,897 bilhões.

Nos sete meses do ano, entretanto, o IDP (US$ 
33,772 bilhões) supera com folga o défi cit em 
transações correntes (US$ 8,078 bilhões). Mas 
neste ano, o défi cit está maior do que o de janeiro 
a julho de 2018 (US$ 2,835 bilhões) (ABr).
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Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
Presidente: Marcia Ruiz Alcazar – Gestão 2018-2019
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909
Tel.: 11 3824.5400 - Fax: 11 3824-5486
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br - Site: www.crcsp.org.br

ENCONTRO DE ESTUDANTES E DE JOVENS 
LIDERANÇAS CONTÁBEIS ACONTECE EM 
SETEMBRO NO ESTADO DE SÃO PAULO

 O 6º Encontro de Estudantes de Contabilidade do Estado 
de São Paulo será realizado no dia 15 de setembro de 2018, no 
espaço de eventos Estância Alto da Serra, em São Bernardo do 
Campo. Concomitantemente, acontece o 4º Encontro Nacional de 

na Contabilidade” será o tema dos encontros.
Organizado pelo CRCSP e pelo Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC), o evento espera reunir 2 mil participantes, 
contando com a participação de diversas caravanas de estudantes 
da área contábil.

As inscrições estão abertas e devem ser feitas pelo site 
do CRCSP (www.crcsp.org.br) ou do CFC (www.cfc.org.br). O 
investimento é de R$ 30,00. 

A programação está centrada na tecnologia, que tanto impacta 

será a primeira palestra do encontro, ministrada pelo professor e 
cofundador da AAA Plataforma de Inovação, Arthur Igreja. 

Em seguida, acontece a mesa redonda “Jovens Contadores 

Rodrigues e Joaquim de Alencar Bezerra Filho.
Encerrando as atividades, o CEO e cofundador do Instituto 

Acelere e CEO e sócio do Instituto Gente, Arthur Shinyashiki, 
ministrará uma palestra motivacional.

“Este é um evento imperdível para os estudantes da área 

para o desenvolvimento das empresas e do nosso país”, declarou 
a presidente do CRCSP, Marcia Ruiz Alcazar. 

Custo da construção cai 
para 0,30% em agosto

INCC-M de agosto refl ete retração de preços em seis das sete 
capitais pesquisadas.

A menor variação de preços ocorreu em Brasília, onde caiu 
de 0,45% para 0,15% entre um período e outro, seguida do Rio 
de Janeiro (de 0,51% para 0,20%) e Salvador (de 0,94% para 
0,21%). A única exceção foi Belo Horizonte, onde subiu de 0,36% 
para 0,51%. Em São Paulo, recuou de 0,65% para 0,28% (ABr).

Mercado eleva estimativa de 
infl ação e reduz projeção do PIB

Contas externas voltam a fi car negativas
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Os três tipos de 
campanha

A partir de 31 de agosto, 

estaremos submetidos, 

durante 35 dias, a uma 

bateria de mensagens 

de cunho eleitoral, que 

se desdobrarão em três 

vértices: 

A) a glorifi cação de candida-
tos, com ênfase no potencial do 
“EU” e slogans de arremate: eu 
fi z, eu faço, eu farei; 

B) a demonização do ELE, 
que tentará desconstruir ad-
versários, tendo como linha de 
argumentação o despreparo, a 
ameaça ideológica/retrocesso 
que ele representa; 

C) a administração de altas 
taxas de rejeição, quando se 
verá o esforço quase deses-
perado de candidatos para 
reverter posição aferida por 
pesquisas e garantida pela as-
sertiva: neste fulano não voto 
de jeito nenhum.

Ao lado da programação 
eleitoral, que irá ao ar às 13 
horas e às 20:30, os eleitores 
serão submetidos, ao longo 
do dia, a uma grade de spots 
publicitários, fi lmetes rápidos 
que pegam o eleitor despre-
venido, bastando que esteja 
ouvindo rádio ou defronte a 
um aparelho de TV. 

De pronto, a observação: 
estas breves mensagens, em-
brulhadas em criatividade e 
com o celofane da empatia, têm 
o condão de “laçar” o eleitor e 
gerar predisposição positiva 
em relação ao candidato. Isso 
em tempos normais. Mas o 
ambiente de paisagem devas-
tada nos campos da política 
é o antídoto contra qualquer 
tentativa de melhorar a ima-
gem dos protagonistas.

Analisemos as três corren-
tes. A primeira, a de autoglo-
rifi cação, integra o cenário 
do Estado-Espetáculo, tendo 
atingido o auge sob o bastão de 
Duda Mendonça, cujas campa-
nhas pelo país e até no exterior 
(Argentina) entoavam o recor-
rente refrão: fulano fez, fulano 
faz, fulano fará. Prometia ação, 
não discurso, mexendo com o 
sistema cognitivo de um eleitor 
saturado de blá-blá-blás. 

Hoje, teria esse arremedo 
algum efeito? Ante o fogo que 
se alastra nas roças da política, 
com altas fogueiras consumin-
do os últimos resquícios da 
boa imagem de governantes, 
é um tiro no pé insistir com 
esse bordão.

O desafi o é encontrar fontes 
críveis que se disponham a 
atestar qualidades de candi-
datos.

O segundo eixo da progra-
mação é o do ataque a adver-

sários. A ideia é desconstruir 
o perfi l, inserindo-o no rol de 
ameaças. Trata-se de um estilo 
criado na revolução francesa 
de 1789, quando os jacobinos 
insuflados por Robespierre 
produziram um manual de 
combate político, recheado de 
injúrias, calúnias, gracejos e pi-
lhérias que acendiam instintos 
primitivos das multidões. Os 
EUA detêm a referência maior 
da propaganda agressiva, mola 
da campanha negativa.

Lyndon Johnson, candidato 
democrata a presidente em 
1964, foi o primeiro a pagar 
anúncios para desmoralizar 
o rival Barry Goldwater. Uma 
menina no campo desfolhava 
pétalas de uma margarida, 
enquanto as contava uma a 
uma, até que, chegando ao dez, 
uma voz masculina começava a 
rever-ter a contagem. Na hora 
do zero, sob um ruído ensur-
decedor, via-se na tela uma 
nuvem de cogumelo, simboli-
zando a bomba atômica, e a voz 
de Johnson: “Isto é o que está 
em jogo - construir um mundo 
em que todas as crianças de 
Deus possam viver ou, então, 
mergulhar nas trevas. Cabe a 
nós amar uns aos outros ou 
perecer.” 

O arremate: “Vote em Lyn-
don Johnson. O que está em 
jogo é demais para que você se 
possa permitir fi car em casa”. 
Em nenhum momento se men-
cionava Goldwater. O anúncio 
saiu apenas uma vez, mas 
as TVs o repetiram. O falcão 
republicano foi massacrado.

A terceira vertente tem 
como foco a rejeição. Rejeição 
a candidato é coisa séria. Não 
se apaga um índice de rejeição 
da noite para o dia. Quando um 
candidato registra um índice 
de rejeição maior que a taxa 
de intenção de voto, urge  pro-
videnciar a ambulância para 
entrar na UTI eleitoral. Caso 
contrá-rio, morrerá logo nas 
primeiras semanas do segundo 
turno.

A rejeição pode ser diminu-
ída, quando o candidato vai 
fundo nas causas profundas 
que maltratam a candidatura. 
Deve enfrentar o problema 
sem fi rulas. Não persistir nos 
velhos hábitos. Mudar na me-
dida do equilíbrio. Sem riscos. 
Todo cuidado com mudanças 
cons-tantes e bruscas, de 
acordo com a sabedoria da 
velha lição: não ganha força a 
planta frequentemente trans-
plantada.

        
(*) - Jornalista, é professor

titular da USP, consultor
político e de comunicação

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog
(www.observatoriodaeleicao.com).

Gaudêncio Torquato (*) 

Eleitores votarão em 
dois candidatos ao 
Senado este ano

Único cargo eletivo com man-
dato de oito anos estabelecido 
na Constituição Federal, o voto 
para senador é o que pode ser 
confuso nessas eleições. É que, 
diferentemente das eleições de 
2014, quando cada eleitor pôde 
votar em apenas um nome para 
o Senado, este ano duas das 
três vagas que cada estado têm 
direito, o cidadão poderá votar 
em dois nomes para o Senado. 
Alternadamente, um terço, ou 
seja, 27 vagas e, dois terços, 54 
vagas, são colocadas em disputa 
a cada quatro anos.

Segundo o Tribunal Supe-
rior Eleitoral, os dois votos 
têm pesos iguais. Não existe 
prioridade em razão do eleitor 
votar primeiro em um e depois 
em outro candidato. Outro 
ponto importante, segundo a 
Justiça Eleitoral, é  que não é 
possível votar duas vezes no 
mesmo candidato. Em caso de 
repetição, o segundo voto é 
automaticamente anulado, sem 
prejudicar as demais votações.

Como a ordem de votação 
não importa no resultado fi nal, 
o candidato que obtiver o maior 
número de votos na primeira 
e na segunda opção somadas 
será eleito, assim como o se-
gundo candidato mais votado. 
As eleições para o Senado são 
majoritárias, assim como para 
a Presidência da República e 
para os governos estaduais. 
Para o Senado, entretanto, não 
há possibilidade de segundo 
turno (ABr).

Uma pesquisa realiza-
da pela Confederação 
Nacional de Dirigentes 

Lojistas (CNDL) e pelo Ser-
viço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) revela que 54% 
dos entrevistados esperam um 
cenário econômico melhor para 
o próximo ano e 71% anseiam 
que a nova gestão promova 
mudanças em relação às dire-
trizes atuais. 

Entre as prioridades men-
cionadas para o presidente 
que assumirá em 1º de janeiro, 
52% destacam a redução de 
impostos e 34% a queda dos 
juros. Em terceiro lugar, apa-
rece o combate à corrupção 
(28%), seguida da diminuição 
da burocracia (16%). 37% 
dos empresários almejam 
mudanças no sistema tributá-
rio, tornando-o mais simples, 
transparente e efi ciente. Já 
36% desejam um país menos 
burocrático, que contribua 
para a atividade empreende-
dora, enquanto 31% querem 
políticas públicas que impul-
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Tramitam no Senado dois 
projetos que buscam melhorar 
a qualidade de vida das pessoas 
com alergias alimentares por 
meio do esclarecimento e cons-
cientização do tema. A primeira 
proposta, da senadora Maria 
do Carmo Alves (DEM-SE), 
estabelece a criação da Semana 
Nacional de Conscientização 
Sobre a Alergia Alimentar. O 
projeto prevê que o evento seja 
realizado anualmente, na ter-
ceira semana do mês de maio.

Para a autora, a iniciativa não 
deve trazer custos ao Estado e 
pretende promover seminários, 
rodas de conversa, palestras e 
outras questões sobre o tema, 
além de conscientizar a popu-
lação sobre esta condição. A 
matéria está em análise na Co-
missão de Educação e aguarda a 
designação do relator. A segunda 
proposta é o projeto de autoria 
do senador Antonio Carlos Vala-
dares (PSB-SE), que determina 
a indicação dos alergênicos mais 
comuns em rótulos de alimentos. 

O projeto exige que um re-
gulamento deve defi nir a lista 
dos alimentos considerados 
alérgenos mais frequentes. A re-
lação deverá conter leite, ovos, 
peixes, crustáceos, moluscos, 
castanhas, amendoim, trigo e 

A convocação de um plebis-
cito nacional sobre o sistema 
eleitoral brasileiro, simultâ-
neo às eleições gerais de 2018, 
está em análise no Senado. O 
projeto é de autoria do sena-
dor Reguffe (Sem partido-DF) 
e tem o apoio de 27 senadores. 
Pelo texto, o cidadão teria 
quatro opções de resposta à 
pergunta de ‘qual o melhor 
sistema eleitoral para o Brasil: 
o atual sistema, o sistema dis-
trital, o voto em lista fechada 
pré-defi nida pelos partidos 
políticos e o sistema misto’.

A proposta está em análise 
na Comissão de Constituição 
e Justiça e aguarda a desig-
nação do relator. A consulta 
ocorreria no primeiro turno 
das eleições deste ano. Caso 
nenhum dos sistemas pro-
postos no plebiscito alcance 
a maioria absoluta dos votos 
válidos, uma segunda consulta 
seria realizada no segundo 
turno com as duas opções 
mais votadas.

Segundo o autor, a ideia de 
fazer a consulta simultanea-
mente às eleições tem o ob-
jetivo de evitar custos extras 

O projeto é de autoria do senador Reguffe (Sem partido-DF).

A Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado 
agendou para 4 de setembro sua próxima reu-
nião deliberativa. Entre os itens que podem ser 
votados, está o substitutivo de Lasier Martins 
(PSD-RS) a um projeto de Wilder Morais (DEM-
-GO) que tipifi ca no Código Penal o crime de uso 
indevido, por detentos, de aparelhos telefônicos, 
rádios ou similares.

Segundo o texto apresentado pelo relator, o 
preso que fi zer uso, possuir ou receber algum 
aparelho telefônico ou de rádio que permita a 

comunicação com outros presos, ou com o am-
biente exterior, fora das hipóteses permitidas em 
lei, fi cará sujeito a ter um aumento de 3 meses 
a 1 ano em sua pena de detenção .

“São comuns, infelizmente, casos nos quais 
o detento comanda, de dentro dos presídios, 
facções criminosas na prática da contravenção 
e na promoção da violência”, pontuou Lasier em 
seu relatório. Após a análise pela CI, a proposta 
deverá ser encaminhada à Comissão de Consti-
tuição e Justiça (Ag.Senado).

Dano à imagem 
poderá ser 
considerado 
presumido

Tramita na Câmara o projeto 
do deputado Augusto Carvalho 
(SD-DF), que categoriza o dano 
à imagem como presumido 
quando houver utilização inde-
vida. Não é necessário provar 
prejuízo ao ofendido ou lucro 
do ofensor. O texto incorpora o 
entendimento ao Código Civil. 
Em regra, para a confi guração 
do dano moral é necessário 
provar a conduta, o dano e o 
nexo causal.

“Não há que se demonstrar 
a humilhação, a dor ou o so-
frimento advindos da violação 
a fi m de se comprovar a exis-
tência de dano moral”, disse 
Carvalho, ao citar a professora 
de direito Maria Celina Bodin. A 
mudança na legislação veio de 
sugestão dos debates na VII Jor-
nada de Direito Civil, em 2015. 
O evento foi promovido pelo 
Centro de Estudos da Justiça 
Federal e pela Escola Nacional 
de Formação e Aperfeiçoamen-
to de Magistrados. A proposta 
tramita em caráter conclusivo 
e será analisada pela Comissão 
de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Companheiro inseparável de 
milhões de brasileiros, o celular 
chamou a atenção do senador 
Otto Alencar (PSD-BA). Médico 
ortopedista e ex-professor da 
Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), ele ressalta que os 
especialistas têm relatado nú-
mero crescente de problemas 
causados pelo uso excessivo do 
aparelho, como dores nos braços, 
no ombro e na cabeça, problemas 
de postura e na coluna.

Diante do quadro, o parla-
mentar apresentou um projeto 
que obriga os fabricantes e as 
importadoras a advertir para os 
riscos relacionados ao uso con-
tínuo de telefones portáteis do 
tipo smartphone. Otto observa 
que é cada vez mais comum os 
casos em consultórios de dores 
na cabeça ligadas a tensões na 
nuca e no pescoço causadas 
pelo tempo inclinado em uma 
posição indevida para visualizar 
a tela do celular.

“Os brasileiros utilizam smar-

Senador Otto Alencar (PSD-BA).
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Redução de impostos e juros ‘deve 
ser’ prioridade do próximo governo
Os empresários dos setores de varejo e serviços estão otimistas com a economia para 2019, quando o 
país terá um novo presidente

Quanto às medidas espera-
das, 87% afi rmam que anali-
sarão propostas que preveem 
estímulo ao desenvolvimento 
do varejo e serviços. Nessa 
linha, 93% concordam que 
o novo presidente deve for-
talecer a produção nacional, 
79% acreditam que a próxima 
gestão precisa priorizar a 
distribuição de renda, para 
aumentar o poder de compra 
do consumidor e 78% destacam 
políticas voltadas ao comércio 
internacional. Por outro lado, 
apenas 39% acham que o novo 
presidente deve intervir menos 
na economia.

“Os empresários estão atentos 
às propostas, principalmente de 
candidatos que tenham planos 
que contemplem mudanças 
essenciais e benéfi cas para a 
economia e o ambiente de ne-
gócios. A expectativa é de uma 
recuperação econômica mais 
efetiva, com a retomada dos 
investimentos”, comenta Roque 
Pellizzaro Junior, presidente do 
SPC Brasil (CNDL/SPC).

sionem o crescimento das 
empresas.

“Os empresários ressaltam 
a importância de a reforma 
estar na agenda do novo pre-
sidente, principalmente ao 
proporcionar o crescimento 
do setor produtivo na geração 
de empregos e renda”, analisa 
o presidente da CNDL, José 

César da Costa. Questionados 
sobre os principais problemas 
do Brasil, 52% dos empresá-
rios citaram a corrupção em 
primeiro lugar. A precariedade 
da saúde pública é mencionada 
em segundo lugar, por 36% dos 
entrevistados e a falta de educa-
ção básica aparece em seguida, 
com 33% das respostas.

Reguffe propõe plebiscito 
sobre sistema eleitoral

para o contribuinte brasileiro. 
Reguffe defende a realização 
de uma “reforma política 
profunda”, que incluiria uma 
mudança do sistema eleitoral 
atual. As normas necessárias 
para a realização do plesbicito 
deverão ser expedidas pelo 
TSE. Já o resultado da consulta 
com o sistema mais votado pela 
população deve ser homologa-
do, encaminhado ao Congresso 
e então terá efeito vinculante 
para as próximas eleições de 
2020 e as subsequentes.

Reguffe é a favor do voto 
distrital e opina que esse 
sistema tornaria a política 
mais acessível ao cidadão 
comum. O senador é autor 
da proposta que institui 
esse tipo de sistema elei-
toral e aguarda deliberação 
em Plenário. Ele afi rma na 
justifi cativa do projeto que 
muitos políticos “pararam 
de pensar na sobrevivência 
do país e passaram a pensar 
apenas em sua própria so-
brevivência” (Ag.Senado).

Fabricantes deverão avisar 
sobre riscos do celular à saúde

tphones durante três horas por 
dia, em média. Entre os mais 
jovens, a média é de quatro. Esse 
uso excessivo, associado à má 
postura, tem provocado aumento 
nos casos de lesões na coluna 
cervical”, informou ao justifi car 
a proposta. O senador explica 
que a inclinação da cabeça para 
a frente, postura tipicamente 

observada durante a utilização 
dos telefones, eleva a pressão 
sobre as vértebras cervicais. O 
esforço resultante sobre a coluna 
pode equivaler a um peso de até 
30 quilos. A repetição constante 
e prolongada dessa posição pro-
voca o desgaste das vértebras 
e pode levar à compressão de 
nervos ou ao surgimento de 
hérnias de disco.

Conforme o projeto, os rótu-
los das embalagens dos telefo-
nes portáteis tipo smartphone 
comercializados no mercado 
nacional conterão advertência 
nos seguintes termos: “Use com 
moderação. O uso excessivo 
prejudica a coluna cervical”. A 
advertência deverá ser impres-
sa de forma legível, ostensiva-
mente destacada, ocupando 
10% da área da face frontal da 
embalagem. O projeto está na 
Comissão de Transparência e 
Defesa do Consumidor e tem 
Eduardo Lopes (PRB-RJ) como 
relator (Ag.Sernado).

Alergia alimentar é 
tema de projetos

em análise no Senado

soja. A matéria está em análise 
na Comissão de Assuntos So-
ciais, com relatoria do senador 
Eduardo Amorim, (PSDB-SE), 
onde receberá decisão fi nal.

As alergias alimentares são 
doenças caracterizadas pela 
manifestação do sistema imuno-
lógico após a ingestão ou contato 
com certos alimentos. As reações 
incluem urticária, inchaço, co-
ceira, eczema, dor abdominal ou 
até mesmo fechamento das vias 
respiratórias e comprometimen-
to de órgãos. Maria do Carmo 
defende que o aumento da pre-
valência do problema demanda 
maior atenção ao tema por parte 
do Estado e da sociedade como 
um todo (Ag.Senado).

Proposta criminaliza uso de celulares por presos
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MAXCASA XXX Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. - CNPJ nº 14.868.929/0001-41 - Convocação - 
Maxcasa XXX Empreendimentos Imobiliários Ltda.,vem 
convocar todos os sócios para a Reunião de Sócios a 
ser realizada em 04/09/2018, às 11h, na Rua Olimpía-
das, 66, 13º andar, São Paulo, SP, para deliberar sobre 
os seguintes assuntos: 1. Tomar novo empréstimo para 
o acerto de caixa do empreendimento Maxhaus BLX 
e para a realização do término da obra. Luiz Henrique 
de Vasconcellos e Simone Aparecida Ventura, diretores.

Cotonifício Guilherme Giorgi S.A. CNPJ 61.355.012/0001-23 
- NIRE 353.0005304-4 - Ata da Assembleia Geral Ordinária, 
em 13/04/2018 - Data, Hora e Local: 13/04/2018, às 09h, na 
sede social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 125, nesta 
Capital. Convocação: edital publicado no DOESP e no jornal 
Empresas & Negócios dos dias 08, 09 e 10/03/2018. Presença: 
acionistas representando mais de 2/3 do capital social com di-
reito a voto. Composição da Mesa: Presidente: Guilherme Aze-
vedo 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. Deli-
berações: 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 & Ne-
gócios do dia 04/04/2018, tendo os acionistas sido avisados de 
que referidos documentos se encontravam à disposição através 
de publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 08, 09 e 
10/03/2018; e, 2. fixar em R$ 0,00 o valor global dos honorários 
mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a par-
tir 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, 13/04/2018. (aa.) 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Presidente da Mesa; Antonio 
Carlos de Sant’Anna, Secretário. Acionistas: Helofredo Partici-
pações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto 
Azevedo Soares Giorgi; Rolenir Sociedade de Participações 
Ltda., por Lenira Pereira de Oliveira Giorgi Pagliari; Roberto 
Azevedo Soares Giorgi; Begônias Participações Ltda., por Gui-
lherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Gior-
gi; Goivos Participações Ltda., pp. Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi e Waldir Wagner de Souza; Glicínea Empreendimentos e 
Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Ro-
gério Giorgi Pagliari; Limantos Participações Ltda., por Guilher-
me Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; 
Metalgráfica Giorgi S.A., 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 Roberto 
Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; e Yajna Par-
ticipações e Empreendimentos Ltda., por Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari. A presente é cópia fiel 
da original. São Paulo, 13/04/2018. Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi - - Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - 
Secretário. JUCESP nº 239.133/18-3 em 21/05/2018.

H.COMMCOR
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ nº 01.788.147/0001-50
Demonstrações Contábeis

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM  (Valores em R$ mil)
ATIVO   NE 30/06/18 30/06/17
CIRCULANTE     7.599     7.826
Disponibilidades 4 24 26
Aplicações Interfin. de Liquidez 4     3.515     3.626
Aplicações no mercado aberto 3.515 3.626

TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos 5          67        545
Carteira própria 67 545

Outros Créditos 6     3.868     3.404
Rendas a receber 131 101
Negociação e intermediação de valores 3.471 2.968
Diversos 280 408
(Provisão para outros créditos liquidação duvidosa) (14) (73)

Outros Valores e Bens        125        225
Despesas antecipadas 125 225

NÃO CIRCULANTE    21.030    18.792
Realizável a Longo Prazo    20.273    18.087
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos 5    18.918    16.733
Carteira própria 1.540 1.453
Vinculados a prestação de garantia 17.378 15.280

Outros Créditos 6     1.355     1.354
Diversos 1.355 1.354

Investimentos 3.g          32          32
Particip.coligadas/controladas: no país 2 2
Outros investimentos  30  30

Imobilizado de Uso 7        681        397
Outras imobilizações de uso 2.724 2.293
(Depreciações acumuladas) (2.043) (1.896)

Intangível 8          44        276
Ativos Intangíveis 81 519
(Amortização acumulada)         (37)       (243)

TOTAL DO ATIVO    28.629    26.618

PASSIVO   NE 30/06/18 30/06/17
CIRCULANTE    14.633    14.166
Outras Obrigações 9    14.633    14.166
Sociais e estatutárias - 60
Fiscais e previdenciárias 312 280
Negociação e intermediação de valores 13.681 13.265
Diversas 640 561

NÃO CIRCULANTE     1.355     1.388
Outras Obrigações 9     1.355     1.388
Fiscais e previdenciárias - 34
Diversas 1.355 1.354

PATRIMÔNIO LÍQUIDO    12.641    11.064
  Capital: 10.a    12.397    12.279

De Domiciliados no país 12.397 12.279
Ajustes de avaliação patrimonial (7) 42
Lucros ou (prejuízos) acumulados        251    (1.257)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO    28.629    26.618

Demonstração dos Resultados   NE 1º Sem/18 1º Sem/17
Receitas de Intermediação Financeira          745        1.257
Resultado de operações com TVM 748 1.273
Result. com instrumentos financeiros derivativos (3) (16)

Despesas da Intermediação Financeira             (9)           (15)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (9) (15)

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 736 1.242
Outras Receitas/ Despesas Operacionais         (326)      (2.008)
Receitas de prestação de serviços 5.702 3.882
Despesas de pessoal (2.327) (2.281)
Outras despesas administrativas 11 (2.836) (3.065)
Despesas tributárias (618) (472)
Outras receitas operacionais 128 105
Outras despesas operacionais (375) (177)

Resultado Operacional 410 (766)
Result. Antes da Tribut. s/Lucro e Particip. 410 (766)
Imposto de Renda e Contribuição Social 13 (135) -
Provisão para imposto de renda (69) -
Provisão para contribuição Social (66) -

Participações Estatutárias no Lucro 13.a           (24)           (78)
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício/Semestre           251         (844)
Nº de cotas...........................................: 12.397.529 12.279.411
Lucro/(Prejuízo) por mil cotas.............R$ 0,02 -0,07
Demonstração do Resultado Abrangente
Resultado do Semestre/Exercício 251 (844)
Resultado Abrangente (3) (23)
Ajustes de avaliação patrimonial             (3)           (23)

Resultado Abrangente Total          248         (867)
Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto

Fluxos de caixa das atividades operacionais 1º Sem/18 1º Sem/17
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre e exercício 251 (844)
Depreciações e amortizações 80 89
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 3 11
Provisão de impostos no resultado          135              -

         469         (744)
Variação de Ativos e Obrigações       (3.122)        2.188
(Aum.) redução em TVM e instrum. financ. deriv. (1.631) 83
(Aumento) redução de outros créditos (2.898) 172
(Aumento) redução de outros valores e bens 6 (186)
Aumento (redução) em outras obrigações 1.677 2.119
Imposto de renda e contribuição social pagos         (276)              -
Caixa líquido proven. das ativ. operacionais       (2.653)        1.444
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Inversões em:
   Imobilizado de uso (20) -
Inversões líquidas no intangível (13) (50)
Caixa líquido usado nas ativ. de investimeto (33) (50)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento pela integralização de capital 2.000 -
Caixa líquido usado nas ativ. de financiamento 2.000 -
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa         (686)        1.394
Caixa e equiv. de caixa no início do semestre/exerc. 4.225 2.258
Caixa e equiv. de caixa no fim do semestre/exerc. 3.539 3.652

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Ajustes Lucros

Capital Avalia. ou Prej.
 Realiz.  Patrim.     Acum.    Total

Saldos em 01/01/18 12.279 (4) (1.882) 10.393
Ajuste vlr. mercado-TVM e Deriv. - (3) - (3)
Aumento de capital 2.000 - 2.000
Redução de capital (1.882) - 1.882 -
Lucro líq./(prejuízo) do semestre - - 251 251

Saldos em 30/06/18 12.397 (7) 251 12.641
Mutações do Semestre: 118 (3) 2.133 2.248
Saldos em 01/01/17 12.279 65 (413) 11.931
Ajuste vlr. mercado-TVM e Deriv. - (23) - (23)
Lucro líq./(prejuízo) do semestre - - (844) (844)

Saldos em 30/06/17 12.279 42 (1.257) 11.064
Mutações do Semestre: - (23) (844) (867)

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 30 de junho de 2018 e 2017

(Valores em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas)
1. Contexto operacional: A H. Commcor Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. (Distribuidora) tem como objetivo social a exploração da
atividade de distribuidora de títulos e valores mobiliários, conforme despa-
cho de 25 de fevereiro de 2009, publicado no Diário Oficial em 27 de julho de
2009, e DEORF/GTSP2-2009/01172 do Banco Central do Brasil, datada de
27 de fevereiro de 2009, que consiste em negociar e/ou registrar operações
com valores mobiliários em bolsa de valores, de mercadorias e futuros. 2.
Apresentação das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orienta-
ções e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC), e apresentadas com as diretrizes estabelecidas, pelo Banco Central
do Brasil (BACEN), por meio do Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional (COSIF). Estas demonstrações contábeis foram aprova-
das pela Diretoria e autorizadas a sua publicação em 31 de julho de 2018. 3.
Resumo das principais práticas contábeis: As principais práticas contá-
beis são assim resumidas: a) Apuração do resultado: As receitas e despe-
sas são reconhecidas pelo regime de competência. b) Estimativas contá-
beis: As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas revisa-
das periodicamente pela Distribuidora, como a mensuração de provisão para
outros créditos de liquidação duvidosa, valorização de determinados instru-
mentos financeiros, passivos contingentes, avaliação do valor de recupera-
ção de ativos e vida útil de determinados ativos. Os resultados efetivos
podem ser diferentes destas estimativas e premissas, devido a imprecisões
inerentes ao processo de sua determinação. c) Caixa e equivalentes de
caixa: Compreendem os depósitos bancários disponíveis e títulos e valores
mobiliários, com conversibilidade imediata ou com prazo original igual ou in-
ferior a noventa dias, conforme prevê a Resolução BACEN nº 3.604/08. d)
Títulos e valores mobiliários: Os títulos e valores mobiliários, classificados
na categoria “títulos disponíveis para venda”, são ajustados pelo valor de
mercado, sendo a diferença entre os valores atualizados pela curva do papel
e os valores de mercado registrada em contrapartida à conta destacada do
patrimônio líquido, deduzidos dos efeitos tributários. Na categoria títulos
para negociação estão registrados os títulos e valores mobiliários adquiridos
com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados e estão de-
monstrados pelo valor de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos até
a data do balanço, calculados “pro rata” dia, ajustados ao valor de mercado,
computando-se a valorização ou a desvalorização decorrentes de tal ajuste
em contrapartida na adequada conta de receita ou despesa, líquida dos efei-
tos tributários, no resultado do período. e) Provisão para outros créditos de
liquidação duvidosa: É constituída com base na expectativa de perdas na
realização de rendas a receber por serviços prestados. Para o calculo da
respectiva provisão é observado o disposto na Resolução 2682 do CMN. f)
Negociação e intermediação de valores: Demonstrada pelo saldo das ope-
rações de compra ou venda de títulos, realizadas na Bolsa de Valores, Mer-
cadorias e Futuros (BM&FBovespa), por conta de clientes, pendentes de
liquidação dentro dos prazos regulamentares. g) Ativo Permanente: • Inves-
timentos: estão representados por participações em coligadas e controla-
das avaliadas pelo método de equivalência patrimonial; e, por títulos
patrimoniais da Bolsa Brasileira de Mercadorias, contabilizado pelo custo de
aquisição. • Imobilizado de uso: são registrados pelo custo de aquisição a
depreciação é calculada pelo método linear, com base em taxas que levam
em consideração a vida útil e econômica dos bens segundo parâmetros e
taxas estabelecidos pela legislação tributária, sendo de 20% a.a. para “Sis-
tema de Processamento de Dados e Sistema de Transportes” e de 10% a.a.
para as demais contas; • Intangível: são registrados os direitos adquiridos
que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Insti-
tuição, ou exercidos com essa finalidade. São representados por softwares,
registrados pelo custo de aquisição e amortizados pelo método linear, com
base na vida útil estimada e segundo parâmetros e taxas estabelecidos pela
legislação tributária à taxa de 20% a.a. h) Valor de recuperação dos ativos
(impairment): Os ativos não financeiros estão sujeitos à avaliação do valor
recuperável em períodos anuais ou em maior frequência se as condições ou
circunstâncias indicarem a possibilidade de perda dos seus valores. Em 30
de junho de 2018 e de 2017, não existem indícios de redução no valor recu-
perável de ativos não financeiros. i) Ativos e passivos contingentes, provi-
sões e obrigações legais: O reconhecimento, a mensuração e a divulgação
dos ativos e passivos contingentes e das obrigações legais são efetuados
de acordo com os critérios definidos no CPC 25 – Provisões, Passivos Con-
tingentes e Ativos Contingentes, aprovados pela Resolução nº 3.823/09, da
seguinte forma: • Ativos contingentes: não são reconhecidos nas informa-
ções financeiras, exceto quando da existência de evidências que propiciem
a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos; •
Passivos contingentes: são incertos e dependem de eventos futuros para
determinar se existe probabilidade de saída de recursos; não são, portanto,
provisionados, mas divulgados se classificados como perda possível, e não
provisionados nem divulgados se classificamos como perda remota. • Provi-
sões: são reconhecidas nas informações financeiras quando, baseadas na
opinião de assessores jurídicos e da Administração, levando em conta a
probabilidade de perda de uma ação judicial ou administrativa, for provável
uma saída de recursos para liquidação das obrigações e quando os montan-
tes envolvidos sejam mensuráveis com suficiente segurança. As ações rela-
tivas a causas trabalhistas e cíveis classificadas como perdas prováveis
pelos assessores jurídicos e pela Administração são contabilizadas com
base na expectativa de perda da Administração e divulgadas em notas expli-
cativas. • Obrigações legais (fiscais e previdenciárias): referem-se a de-
mandas judiciais que estão sendo contestadas a legalidade e a constitucio-
nalidade de tributos e contribuições e são provisionadas. Os depósitos judi-
ciais são mantidos em conta de ativo, sem serem deduzidos das provisões
para passivos contingentes, em atendimento às normas do BACEN. j) Im-
posto de Renda e Contribuição Social: A provisão para o imposto de renda
é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de
10% sobre os lucros que excederem R$240 no ano. E, a provisão para con-
tribuição social está sendo calculada à alíquota de 20%, após efetuados os
ajustes determinados pela legislação fiscal. 4. Caixa e equivalentes de cai-
xa: São representados por disponibilidades em moeda nacional, aplicações

em mercado aberto, aplicações em renda fixa e operações compromissadas,
cujo vencimento das operações na data de efetiva aplicação seja igual ou
inferior a 90 dias, e apresentam risco insignificante de mudança de valor
justo, que são utilizados pela Distribuidora para gerenciamento de seus com-
promissos de curto prazo:     2018     2017
Disponibilidades         24         26
Depósitos bancários 24 26
Aplicações interfinanceiras de liquidez    3.515    3.626
Letras do Tesouro Nacional (LTN)    3.515    3.626
Total caixa e equivalente de caixa    3.539    3.652
5. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos: a.
Títulos e valores mobiliários: estão classificados como “Títulos Disponí-
veis para Venda” e representados conforme abaixo relacionado:

                    2018                    2017
Valor do Valor do Valor do Valor de

Curto prazo     custo mercado     custo mercado
Carteira própria         67          67        451        545
Letras Financeiras do Tesouro 67 67 446 446
Ações em Companhias Abertas            -            -           5          99
Total do curto prazo         67          67        451        545
Longo prazo
Carteira própria     1.541      1.540     1.455      1.453
Letras Financeiras do Tesouro 1.485 1.484 1.455 1.453
Notas do Tesouro Nacional 56 56 - -
Vinculados a prest. de garantias   17.384    17.378   15.295    15.280
Letras Financeiras do Tesouro 10.070 10.064 15.295 15.280
FI Liq. Câmara BM&FBOVESPA     7.314      7.314            -            -
Total do longo prazo   18.925    18.918   16.750    16.733
Total de títulos e valores mobil.   18.992    18.985   17.201    17.278
Os valores de mercado das ações de companhias abertas e dos títulos pú-
blicos e privados foram apurados, respectivamente, com base no preço de
fechamento na BM&FBOVESPA S.A. no último pregão antes do encerramen-
to do semestre e no preço médio e nas taxas de juros divulgados pela
ANBIMA no último dia útil antes do encerramento do semestre. As ações de
companhias abertas estão custodiadas na BM&FBOVESPA S.A. Os títulos
públicos estão custodiados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(SELIC). Os certificados de depósitos bancários estão custodiados na Cen-
tral de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP). O Fundo de
investimento está custodiado na Administradora, e as cotas do fundo de
investimento foram atualizadas pelo respectivo valor da cota, no último dia
útil do semestre. b. Instrumentos financeiros derivativos: Em 30 de junho
de 2018 e 2017, a Distribuidora não possuía operações com instrumentos
financeiros derivativos em aberto. 6. Outros créditos:
Ativo Circulante    2.018    2.017
Rendas a receber:       131       101
Comissões e corretagens a receber 131 101

Negociações e intermediações de valores:    3.471    2.968
Compensação financeira - Bovespa - 668
Clubes e Fundos 1.591 326
Operações em bolsa de valores 110 25
Pessoas físicas e jurídicas 1.607 473
Operações c/ativos financ. e mercadorias a liquidar - 1.310
Outros créditos por negociação e interm. de valores 163 166

Diversos:       280       408
Adiantamentos e antecipações salariais 46 17
Impostos e contribuições a compensar 169 387
Valores a Receber Sociedades Ligadas 2 1
Devedores diversos - País 63 3

Provisão p/ outros créditos de liquidação duvidosa:        (14)        (73)
(-) Provisão para devedores de conta corrente (14) (73)

Ativo Não Circulante
Diversos:    1.355    1.354
Devedores por depósitos em garantia (ver NE 14) 1.355 1.354

7. Imobilizado de Uso:                                   2.018     2.017
    Custo Depreciação Líquido  Líquido

Instalações 122 (32) 89 41
Móveis e equipamentos de uso 587 (340) 247 175
Comunic., proc. dados e segurança 1.706 (1.577) 130 104
Veículos        309              (94)     215         77
Total 2.724 (2.043) 681 397
8. Intangível:                                   2.018     2.017

    Custo Amortização Líquido  Líquido
Benfeitorias - - - 230
Software          81              (37)       44         46
Total 81 (37) 44 276
9. Outras obrigações:    2.018    2.017
Passivo Circulante
Sociais e estatutárias:           -         60
Participações nos Lucros - 60
Fiscais e previdenciárias:       312       280
Impostos e contribuições sobre o lucro 28 -
Impostos e contribuições a recolher 284 280
Negociação e intermediação de valores:   13.681   13.265
Caixa de Registro e liquidação 533 -
Comissões e corretagens a pagar 98 171
Credores conta de liquidação pendentes (a) 12.489 13.094
Operações Ativos Fin. Merc. a Liquidar 561 -
Diversas:       640       561
Obrigações por aquisição de bens e direitos 2 -
Pagamentos a efetuar 630 553
Credores diversos – País 8 8
Passivo Não Circulante
Fiscais e previdenciárias:           -         34
Provisões para impostos diferidos - 34
Diversas:    1.355    1.354
Provisão passivos trabalhistas (ver NE 14) 35 34
Outras contingências fiscais (ver NE 14) 1.320 1.320
(a) Basicamente, correspondem a valores oriundos de operações com ações
realizadas (BM&FBovespa) nos últimos dias do mês, e liquidados nos primei-
ros dias do mês seguinte. 10. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O ca-
pital social no montante de R$ 12.397 (R$ 12.279 em 2017), está represen-
tado por 12.397.529 cotas (12.279.411 cotas em 2017), totalmente integra-
lizadas nas datas das demonstrações contábeis, por cotistas domiciliados
no País. Em 27 de março de 2018 foi deliberado o aumento de capital social
no valor de R$ 2.000, mediante a emissão de 2.000.000 de quotas, passando
o capital de R$ 12.279 para R$ 14.279. Neste mesmo ato os sócios decidem
reduzir o capital social para absorção de prejuízos acumulados no valor total
de R$1.882 passando o capital para R$ 12.397, mediante a diminuição pro-
porcional do valor nominal das quotas, que passam do valor unitário de
R$0,87 (oitenta e sete centavos) para R$ 1 (um real), divididos em 12.397.529
quotas. Este processo foi aprovado pelo Banco Central do Brasil em 06 de
abril de 2018. b) Dividendos: Nos semestres encerrados em 30 de junho de
2018 e 2017 não foram distribuídos lucros. c) Juros sobre capital próprio:
Nos semestres encerrados em 30 de junho de 2018 e 2017 não foi pago juros
sobre capital próprio, conforme faculta o artigo 9º da Lei nº 9.249/95.
11. Outras despesas administrativas:    2.018    2.017
Despesas de água e energia 36 37
Despesas de aluguéis 117 107
Despesas com comunicações 133 168
Despesas com manutenção 12 12
Despesas com processamento de dados 863 654
Despesas com promoções e relações públicas 88 79
Comissões e corretagens de agentes autônomos 580 1.052
Despesas com serviços do sistema financeiro 310 268
Despesas com serviços técnicos especializados 392 365
Despesas com depreciação e amortização 80 89
Outras despesas administrativas 142 194
Outras despesas         83         40

   2.836    3.065

12. Transações com partes relacionadas: a. Remuneração do pessoal-cha-
ve da Administração: A remuneração total do pessoal-chave da Administra-
ção, para o semestre findo em 30 de junho de 2018, por meio de pró-labores,
juros sobre o capital próprio e distribuição de lucros, no montante de R$ 633
(R$ 723 em 2017), a qual é considerada benefício de curto prazo. 13. Impos-
to de Renda e Contribuição Social: Demonstrativo do cálculo dos encargos
com Imposto de Renda e Contribuição Social:

              2.018             2.017
Apuração de IR/CS   IRPJ  CSLL   IRPJ  CSLL
Resultado antes da tributação s/ o lucro 410 410 (766) (766)
(-) Participações estatutárias no lucro (a)     (24)     (24)     (78)     (78)
Base de cálculo     386     386    (844)    (844)
Adições/(exclusões):
Despesas não dedutíveis 76 76 52 52
Provisão para devedores duvidosos 9 9 15 15
Contingências Trabalhistas 1 1 - -
Reversão de prov. de particip. no lucro         -         -    (130)    (130)
Lucro real     473     473    (907)    (907)
(-) Compensação de prejuízos fiscais    (142)    (142)         -         -
Base de cálculo dos impostos     331     331    (907)    (907)
Encargos de IR 15% + Adicional de 10% (71) - - -
Encargos de CS 20% (15% em junho/15) - (66) - -
(-) Incentivos Fiscais (PAT)        2         -         -         -
Total     (69)     (66)         -         -
(a) No semestre encerrado em 30 de junho de 2018 foram provisionadas
participações nos lucros para os empregados no montante de R$ 24 (R$ 78
em 2017), conforme acordo coletivo de trabalho. Em 30 de junho de 2018 a
Distribuidora apresentava prejuízos fiscais e base negativa da contribuição
social no montante de R$1.386 (R$907 em 2017). 14. Contingências: O pro-
cesso de natureza tributária, trabalhista e cível classificados, com base na
opinião dos assessores jurídicos, como risco de perda provável, são
provisionadas na rubrica Outras Obrigações. Nos semestres encerrados em
30 de junho de 2018 e 2017 havia processos provisionados conforme de-
monstrado abaixo:

Saldo Depósito Saldo Depósito
Contingências Judicial(Ativo) Contingências Judicial(Ativo)
            2018              2018             2017              2017

Tributárias 1.320 1.320 1.320 1.320
Trabalhistas                 35                 35                 34                 34
Total            1.355             1.355            1.354             1.354
Os passivos contingentes referentes processos judiciais e administrativos
de natureza tributária, trabalhista e cível classificados, com base na opinião
dos assessores jurídicos, como risco de perda possível, não são reconhe-
cidos contabilmente. Em 30 de junho de 2018 a Distribuidora possui contin-
gências trabalhistas com o risco de perda possível no montante de R$1.493
(R$ 1.430 em 2017). 15. Riscos operacionais e de mercado: Na avaliação
de risco das diversas funções serão considerados os três riscos básicos:
• Risco operacional: definido como o risco de perda resultante de falha,
deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas ou
de eventos externos; • Risco de mercado: definido como o risco de perda
resultante de flutuação nos valores de mercado de posições detidas por uma
instituição financeira, e inclui os riscos de operações sujeitas à variação
cambial, das taxas de juros dos preços de ações e dos preços de mercado-
rias (commodities); • Risco de crédito: descreve a exposição a perdas reais
ou custos de oportunidade como resultado de “default” por uma entidade
legal ou econômica (o devedor) com a qual a Distribuidora faz negócios. O
risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro resultante da falha de um
devedor, por qualquer motivo, em honrar integralmente as suas obrigações
contratuais e financeiras para a Distribuidora. A área de Compliance, subor-
dinada à Diretoria de Risco, é responsável pela coordenação das atividades
relacionadas aos riscos operacionais e de mercado e que têm, entre outros
fins, o cumprimento do disposto nas Resoluções nº 3.380 e 3.464 do Conse-
lho Monetário Nacional. O princípio fundamental do gerenciamento de riscos
operacionais na Distribuidora é que os gestores das áreas, em todos os ní-
veis da organização, sejam responsáveis por avaliar e controlar os riscos,
incorporando esse conceito nas atividades da distribuidora e em novas mo-
dalidades de negócio. Este processo é coordenado e controlado pela área de
Compliance que auxilia na identificação dos riscos em cada processo da
Distribuidora e efetua os testes nos controles definidos. Além disso, a área
de Compliance define e gere a metodologia e cronograma dos trabalhos,
contando com o auxílio de sistema informatizado específico para mapea-
mento, documentação, registro e análise dos riscos operacionais, provendo
sólida base de dados para a tomada de ações e eventuais melhorias nos
processos da organização. 16. Limites operacionais: Nos semestres encer-
rados em 30 de junho de 2018 e 2017, a Distribuidora encontra-se enquadra-
da nos limites de capital e patrimônio compatível com o risco da estrutura
dos ativos, conforme normas e instruções estabelecidas pela Resolução nº
2.099/94 e legislação complementar. No semestre encerrado em 30 de junho
de 2018 o índice de Basiléia era de 26,53% (43,58% em 2017). 17. Ouvidoria:
O componente organizacional encontra-se em funcionamento e sua estrutu-
ra atende às disposições estabelecidas por meio da Resolução CMN 4.433,
de 23 de julho de 2015.

A Diretoria
Reinaldo Dantas - Contador CRC 1 SP 110330/O-6

ção, foram examinadas por outros auditores independentes, que emitiram
relatório datado de 08 de agosto de 2017, sem qualificação. Responsabilida-
des da administração e da governança pelas demonstrações financeiras:
A Administração da “H. COMMCOR” é responsável pela elaboração e adequa-
da apresentação das demonstrações contábeis, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funci-
onar pelo Banco Central do Brasil, e pelos controles internos que ela deter-
minou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações con-
tábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administra-
ção é responsável pela avaliação da capacidade da “H. COMMCOR” continu-
ar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações contábeis, 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 da “H. COMMCOR” são aqueles com responsabilidade pela su-
pervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nos-
sos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações con-
tábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, indepen-
dentemente 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 uma auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventu-
ais 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 de-

Relatório dos Auditores Independentes
Aos Ilmos. Srs. Quotistas e Diretores da H. COMMCOR Distribuidora de Títu-
los e Valores Mobiliários Ltda. São Paulo, SP. Opinião: Examinamos as de-
monstrações contábeis da H. COMMCOR Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. (“H. COMMCOR”) que compreendem o balanço patrimonial
em 30 de junho de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, de-
monstrações do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e
dos fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, bem como, as res-
pectivas notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas con-
tábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas
quando lidas em conjunto com as notas explicativas da Administração, que
as acompanham, representam adequadamente, em todos os aspectos rele-
vantes, a posição patrimonial e financeira da H. COMMCOR Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda., em 30 de junho de 2018, o desempenho
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o Semestre findo naquela
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais
normas, estão descritas na seção intitulada: “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em
relação a “H. COMMCOR”, de acordo com os princípios éticos relevantes
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas Normas Profis-
sionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e cumprimos
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acre-
ditamos que a evidência de auditoria obtida foi suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Outros assuntos: Auditoria dos Valores Cor-
respondentes ao Semestre Anterior: Os valores correspondentes ao se-
mestre findo em 30 de junho de 2017, apresentados para fins de compara-

monstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga-
mento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso: i. Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante
nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufici-
ente 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, falsifi-
cação, omissão ou representações falsas intencionais. ii. Obtemos entendi-
mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Distribuidora. iii. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas
e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
pela Administração. iv. Concluímos sobre a adequação do uso, pela Adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evi-
dências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou circunstâncias que possa levantar dúvida significativa em rela-
ção à capacidade de continuidade operacional da “H. COMMCOR”. Se con-
cluirmos que existe uma incerteza relevante devemos chamar atenção em
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidênci-
as de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar a Distribuidora a não mais manter-se em con-
tinuidade operacional. v. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
vi. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das consta-
tações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências signi-
ficativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, SP, 14 de agosto de 2018
FINAUD Auditores Independentes SS

CNPJ: 20.824.537/0001-83   -   CRC 2 SP 032.357/O-7  -  CVM 12.238
Welington Vieira Araújo  -  Contador  CRC 1 SP 136.741/O-6

A falta de 
mão de obra 
talvez exija 
mais robôs

Vivaldo José Breternitz (*)
e Antônio César Galhardi (**)

Há uma crença 

generalizada no 

sentido de que robôs 

destroem postos de 

trabalho 

Analisando a situação 
atual da China, é possí-
vel enxergar o assunto 

de outra forma e também refl e-
tir sobre possíveis impactos no 
Brasil. Vamos aos fatos. Entre 
2014 e 2015, a China atingiu o 
pico em termos de população 
em idade de trabalho,a partir 
daí a tendência é que esse 
segmento da população venha 
a perder cerca de dois ou três 
milhões de trabalhadores ao 
ano. 

Essa queda na força de 
trabalho é um dos maiores 
desafi os da China no longo 
prazo. Até não muito tempo 
atrás, a economia chinesa 
era vista como tendo um 
aparentemente inesgotável 
suprimento de mão de obra, 
que permitiu a sua economia 
crescer muito rapidamente. 
Nota-se, naquele país, uma 
queda do nível de emprego 
em setores secundários da 
economia, tais como manu-
fatura e construção – a queda 
é também da ordem de dois a 
três milhões de vagas por ano. 

Em compensação, há au-
mento de oportunidades no 
setor de serviços, aumento 
esse da ordem de 10 a 15mi-
lhões de postos ao ano. Há 
também uma elevação dos 
salários: na indústria têxtil, 
por exemplo, os salários 
quadruplicaram entre 2006 
e 2015, chegando à média de 
US$ 3,30 por hora – no Vietnã, 
este valor está em US$ 1,90. 
Na indústria como um todo, 
em 2016, o salário médio na 
China era US$ 3,60, contra 
US$ 2,70 no Brasil.

Essas alterações têm le-
vado a China a perder com-
petitividade na produção de 
bens que exigem muita mão 
de obra – na área de roupas 
e calçados esportivos, a 
China tinha 48% do mercado 
americano, contra 39% na 
atualidade; já a participação 
do Vietnã nesse mercado foi 
de 8% para 16% no mesmo 
período. 

Dado esse cenário, apre-
sentam-se duas alternativas à 
China: investir em máquinas 
e equipamentos que venham 
a substituir o uso intensivo 
de mão de obra ou então 
mover-se para indústrias em 
que os custos de mão de obra 
não sejam relevantes. Qual-
quer que seja a alternativa 
escolhida, serão necessários 
investimentos signifi cativos 
em automação industrial, em 
robôs, especialmente. 

Como a evolução demo-
gráfi ca no Brasil pode seguir 
trajetória similar, vale a pena, 
como dissemos, refl etir acerca 
do assunto.

(*) - Doutor em Ciências pela 
USP, é professor da Faculdade de 

Computação e Informática
da Mackenzie;

(**) Antônio César Galhardi, doutor 
em Engenharia Mecânica pela 

Universidade Estadual de Campinas,
é professor do CEET Paula Souza.
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Especial

O impacto migratório e outras 
questões que afetam a qualidade 
de vida do município de Pacaraima 
(RR) estão entre os desafi os do 
próximo presidente da República e 
dos futuros gestores do estado de 
Roraima

Débora Brito/Agência Brasil.
Fotos: Marcelo Camargo/ABr

Para o professor de relações internacionais da Uni-
versidade Federal de Roraima (UFRR), João Carlos 
Jarochinski, nenhum candidato apresentou ainda 

proposta consistente para a política migratória e demais 
problemas que podem aumentar a instabilidade da região.

“Pacaraima tem um eleitorado pequeno. É um lugar meio 
esquecido. A gente poderia aproveitar esse boom de no-
tícias sobre Roraima para falar sobre outros temas, como 
segurança energética. É um desafi o, porque o que acontece 
hoje na Venezuela ultrapassa a questão migratória. É um 
foco de instabilidade regional”, afi rmou o especialista, que 
também coordena o Programa de Mestrado em Sociedade 
e Fronteira da UFRR.

Jarochinski recomenda que o Brasil se afi rme como 
protagonista de discussões que possam desmantelar a 
instabilidade da fronteira, neste momento causada pela 
crise venezuelana, mas que, futuramente, pode eclodir em 
outros países vizinhos e com outros povos.

“Essa situação com o país fronteiriço é um desafi o para 
nossa política externa e também para retomarmos um 
papel de protagonismo mais efetivo no aspecto regional. 

Devemos começar a pensar numa política migratória mais 
efetiva. Fizemos uma nova lei de migração, que é melhor 
que a anterior. Só que não basta ter lei. Temos de pensar 
como melhorar a reposta dos serviços públicos dos muni-
cípios de fronteira. Hoje, temos uma presença estatal nas 
fronteiras basicamente securitária”, disse.

Desafi os em Pacaraima
A estrutura do município vive o desafio de suportar a 

demanda dos brasileiros e a grande leva de imigrantes 

Foco de instabilidade, impacto 
migratório é desafi o em Pacaraima

Antes dos confl itos do último dia 18, chegavam a Pacaraimam em média, 600 venezuelanos por dia.

A geração de lixo aumentou 70% com a chegada dos imigrantes, e a cidade não tem aterro sanitário.

Alunos venezuelanos em escola pública de Pacaraima.

venezuelanos que ingressaram nos últimos dois anos. 
No auge do novo fluxo migratório, o número de estran-
geiros nas ruas de Pacaraima quase se equiparou ao 

de habitantes do centro da 
cidade, cerca de 6 mil. Antes 
dos conflitos do último dia 
18, chegavam a Pacaraimam 
em média, 600 venezuelanos 
por dia. Houve meses em 
que as entradas diárias de 
imigrantes passaram de mil, 
segundo a Polícia Federal. 
Depois dos conflitos da 
semana passada, centenas 
saíram da cidade, mas outros 
continuam entrando.

Na saúde, o município tem 
mais de 60 estabelecimentos 
para atendimento ambulato-
rial, mas apenas na sede há 
hospital, com poucos leitos, 
para internação de brasileiros 
e venezuelanos. Moradores 
relatam que é comum buscar 
apoio, principalmente em 
casos de emergência, no mu-
nicípio venezuelano de Santa 
Elena, ou viajar mais de 200 
Km até Boa Vista. A questão 

ambiental também teve impacto. Segundo a Secretaria de 
Agricultura, Turismo e Meio Ambiente de Pacaraima, a ge-
ração de lixo aumentou 70% com a chegada dos imigrantes, 
e a cidade não tem aterro sanitário.

“Por ser um município pequeno e sem estrutura, gera 
uma quantidade de lixo superior ao que pode apoiar. 
A gente está num processo de implementação de um 
plano municipal de saneamento básico. Temos canais 
de capacitação de águas pluviais, mas não temos rede 

de esgoto. São fossas sépticas”, disse o secretário Mar-
celo Pereira.

Educação
Nas escolas do município, o número de matrículas nas 

oito unidades de ensino infantil e fundamental (até o sexto 
ano) aumentou de 1.700, em 2017, para 2.030 neste ano. 
Entre os alunos matriculados, 429 são venezuelanos. Um 
levantamento preliminar aponta que o défi cit de vagas 
chega a mil, conforme o secretário municipal de Educação, 
Agamenon Santos Rodrigues.

“A gente sempre atendeu a alunos venezuelanos. É uma 
cidade de fronteira, mas agora a procura está maior. Inse-
rimos todos. Nenhum aluno venezuelano é discriminado. 
Não ofertamos mais vagas porque não temos. Na sede, só 
temos três escolas e cinco nas comunidades indígenas. Es-
tão superlotadas. A prefeitura fez adaptações de salas, mas 
não temos mais como atender, porque não temos espaço 
nas escolas”, afi rmou o secretário.

Agamenon disse ainda que a reunião da semana passada 
com a equipe interministerial que visitou Pacaraima dexou 
esperança de que deve chegar alguma ajuda. “Pacaraima não 
tem renda própria. Vive dos repasses do governo federal. O 
dinheiro que recebemos é sobre 1,7 mil alunos e hoje temos 
2.030. Ou seja, é complicado para uma prefeitura pequena, 
com um monte de dívidas. Pedimos ajuda fi nanceira para 
custeio de merenda, material didático, computadores, 
utensílios, cadeiras e mesas.”

Criminalidade
Além do impacto em serviços de saúde, educação e em-

prego, o principal problema relatado pelos moradores é a 
falta de segurança. A questão da violência tem preocupado 
tanto que a única escola estadual da cidade decidiu, há um 
ano, militarizar a gestão administrativa para conter focos 
de tráfi co e outros problemas encontrados no ambiente 
escolar. “Os principais motivos [para militarizar] foram as 
agressões [aos professores], a indisciplina e a infi ltração de 
droga. Por nossa região ser um corredor paras drogas, os 
jovens estão expostos ao aliciamento de narcotrafi cantes”, 
disse o coronel Júlio César, diretor administrativo da escola.

Karla Harleen Stober Pacheco, 14 anos, aluna venezuelana 
que está há mais de sete anos na escola, sentiu diferença no 
comportamento geral dos alunos depois da militarização. 
“Está melhor que no ano passado. Estamos com mais dis-
ciplina e mais respeito com os professores". Fora da escola, 
a sensação ainda é de insegurança. O medo da crescente 
criminalidade na região levou Socorro Lopes a colocar a 
casa à venda, principalmente depois de ter sido abordada 
por um venezuelano em seu quintal.

“Desisti do município por causa da insegurança. Escolhi 
Pacaraima para criar meus fi lhos, mas quero voltar para 
Boa Vista ou Manaus”, informou a moradora. Ela lamen-
ta que a cidade agora esteja com a fama de intolerante. 
“Não é xenofobia. É contra a criminalidade”, completa. A 
professora Maria de Jesus, 48 anos, é maranhense e vive 
na cidade há mais de dez anos. Ela mudou sua rotina por 
causa da sensação de insegurança. “Era uma cidade muito 
pacata. Moro aqui perto [da escola] e vinha caminhando 
em um percurso muito agradável de fazer. Não tenho mais 
coragem de fazer.”

Para o padre Jesus, apesar do abandono comum em 
regiões de fronteira, há esperança de que Pacaraima reto-
me a identidade e a rotina de tranquilidade. “Houve uma 
metamorfose super rápida. A cidade já não é nem a sombra 
do que era. Espero que ela recupere sua alegria, sua calma 
e isto [o confl ito] será lembrado como um pesadelo que 
aconteceu”, concluiu.
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Como as micro e pequenas 
empresas podem investir 

na inovação?

A importância de 

sempre se manter em 

constante renovação 

de seus modelos de 

gerenciamento e de 

produção 

Embora o Brasil tenha 
passado por um período 
de grande instabilidade 

econômica, podemos já observar 
uma gradual recuperação neste 
cenário. E, se até então, a prin-
cipal preocupação das empresas 
era a de se manter ativa em meio 
às incertezas do passado, agora 
a situação passa a se reverter e 
o mundo corporativo, incluindo 
a esfera das micro e pequenas 
empresas, tem como prioridade 
estar compatível aos padrões da 
concorrência. 

Para que isso aconteça, já não 
podemos mais apostar apenas nos 
modelos tradicionais de organiza-
ção, gestão e de posicionamento 
mercadológico. É preciso seguir 
as trilhas da disrupção! 

A inovação como parte da 

cultura

Um estudo feito pela Dell Te-
chnologies revelou que, dos 4 mil 
líderes empresariais entrevista-
dos, 45% diz temer que a própria 
empresa se torne obsoleta em uma 
margem de 3 a 5 anos. Medo este 
que é justifi cável, dado o número 
crescente de empresas que preco-
cemente fecham as portas por não 
mais conseguirem se sustentar 
dentro de seus parâmetros de 
trabalho.

Logo, a solução habita exata-
mente em como implementamos 
uma cultura capaz de se renovar, 
uma cultura de inovação. Empre-
sas que buscam reinventar suas 
formas de trabalho, sejam elas de 
pequeno, médio ou grande porte, 
precisam compreender a disrup-
ção como uma característica que 
integre o seu caráter empresarial; 
somente assim as medidas de mu-
dança podem ser efetivas e trazer 
resultados sólidos e de confi ança. 

Perspectivas positivas

Um grande ponto que as em-
presas de pequeno porte têm ao 
seu favor é a fl exibilidade de seus 
padrões de trabalho. Para grandes 
corporações que queiram mudar 
sua cultura completamente, uma 
série de procedimentos onerosos 
são necessários, tais como adap-
tações burocráticas, tributárias e 
legislativas. 

Com as micro e pequenas 
empresas, essa preocupação é 
menos ampla, justamente pelas 
estruturas mais enxutas. Equipes 
menores e maior proximidade 
com os clientes, por exemplo, 
signifi cam menos gastos e mais 
agilidade. 

A inovação na prática

Vejamos então alguns dos prin-
cipais passos que podem auxiliar 
as micro e pequenas empresas 
a triunfar dentro de seu nicho 
de mercado através de simples, 
porém efetivos, movimentos em 
direção a disrupção 
• Investindo na interação: trazer 

consumidores não só para o 
momento de compra e venda, 
mas sim, para uma dinâmica 
que incite diálogos, troca de opi-
niões e experiências é sempre 
uma ótima forma de conquistar 
um público fi el e engajado nas 
ações de uma empresa. Além 
disso, entender os anseios dos 
consumidores é fundamental 
para buscar desenvolver ou 
melhorar produtos e serviços;

• Experiências em todas as 

etapas: atualmente, a empresa 
que ganha vantagem perante a 
concorrência é aquela que se 
mantém presente na memória 
de seus clientes; para isso, pro-
moção de eventos, prêmios e 
sorteios, por exemplo, auxiliam 
consideravelmente na retenção 
de um grupo de consumidores 
que leve a sua marca não só 
como uma fornecedora de de-
terminado produto, mas como 
uma fi gura que integra suas 
rotinas de forma positiva. Além 
disso, é possível investir, do 
ponto de vista da inovação, tanto 
na presença nos ambientes 
digitais, por exemplo, quanto 
em ferramentas mais acessíveis 
de CRM, para que as micro e 
pequenas empresas busquem 
uma compreensão mais ampla 
de seus consumidores;

• Parcerias para o crescimento 
mútuo: pequenos negócios tem 
a grande vantagem de poder 
evoluir de forma colaborativa 
ao unir forças com outros no-
mes do segmento (pense, por 
exemplo em pequenos negócios 
ou startups que recebem aporte 
de grandes empresas em prol 
do desenvolvimento, em mão 
dupla, de inovação; isso, além 
de fortalecer o nome de ambas 
empresas envolvidas através 
de campanhas de promoção 
de seus produtos e serviços, 
também impulsiona a cultura e 
economia local;

• Otimize constantemente seus 
produtos: muitas vezes, uma loja 
especializada em dado material 
nem sempre possui a opção 
de oferecer algo totalmente 
novo ao mercado; mas isso não 
quer dizer que ela precise se 
restringir ao que tem feito até 
então – pequenas melhorias 
funcionais são ótimas para ir 
além do padrão de qualidade 
previamente estabelecido por 
uma companhia; 

• Não abra mão da tecnologia: 
quando pensamos em softwares 
e sistemas de gestão operacio-
nal, é comum que a primeira 
coisa que nos venha em mente 
sejam empresas multinacionais 
com uma infi nidade de proces-
sos a serem gerenciados. Mas, 
na realidade, a implementação 
destas ferramentas é benéfi ca 
a empresas de todos os portes 
justamente pela otimização de 
tempo e redução de custos que 
ela traz. Por isso, um inves-
timento em tais ferramentas 
signifi ca um investimento em 
toda a qualidade de produção 
que a sua empresa apresenta; 

• Crie um conteúdo relevante 
associado à sua marca: Por 
fi m, mesmo a divulgação de sua 
empresa pode contar com imput 
da inovação. Estratégias de In-
bound Marketing, por exemplo, 
contam com a base dos meios 
digitais e criação de conteúdo 
de qualidade associada a uma 
marca, sem que para isso, seja 
preciso dispender recursos que, 
em muitos casos, fogem da rea-
lidade das pequenas empresas.

Por fi m, acredito que, com a 
aplicação não só das recomenda-
ções acima, mas também, de uma 
cultura interna que motive toda a 
equipe a sempre buscar se rein-
ventar até mesmo nas menores 
particularidades de seu trabalho, 
as pequenas empresas têm tudo 
para tornarem-se um destaque de 
valor no mercado em que atuam. 
Deste modo, servirão de inspira-
ção para novos empreendedores, 
fomentando o ciclo da inovação e 
da livre-iniciativa no país!

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

Davi Izidoro Marim (*)

News@TI
47% dos internautas só compram em loja 
física após pesquisarem na internet
@Mais bem informado e maduro, o consumidor brasileiro tem utilizado 

cada vez mais a internet como um aliado na hora de ir às compras. 
Um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) com internau-
tas que realizaram alguma compra on-line nos últimos 12 meses mostra 
que 47% dos entrevistados sempre fazem pesquisas na internet antes 
de realizar alguma compra em loja física.  Nesses casos, a maioria busca 
informações sobre preços (38%), detalhes e características daquilo que 
pretendem adquirir (22%) e também a opinião de outros clientes sobre a 
experiência de compra (10%). Apenas 18% dos entrevistados compram 
direto em lojas físicas sem fazer qualquer consulta no ambiente virtual. 
Outros 35% recorrem à consulta apenas eventualmente, a depender do 
tipo de produto ou serviço que buscam. De acordo com a pesquisa, os 
itens mais pesquisados na internet antes da aquisição na loja física são os 
eletrodomésticos (58%), smartphones (56%), eletrônicos (51%), roupas 
e acessórios (32%) e cosméticos e perfumes (30%). Quando precisam 
se informar sobre os produtos ou serviços que pretendem adquirir, 47% 
dos internautas buscam informações em sites que mensuram índices de 
reclamações, enquanto 35% preferem os sites ou aplicativos da própria 
empresa e 34% recorrem aos buscadores, como o Google, por exemplo 
(https://www.spcbrasil.org.br/pesquisas).

Ricardo Bonora (*)

Mesmo sendo um assunto 
com presença constante 
no noticiário, poucos en-

tendem, de fato, quais são as reais 
consequências do avanço da rede 
5G em todo o mundo. A implan-
tação dessa tecnologia vai trazer 
resultados muito mais expressivos 
do que os observados em etapas 
anteriores, possibilitando a geração 
de novos modelos de negócio e, em 
último grau, vai mudar totalmente a relação com 
a vida em sociedade.

Mas, até chegar nesse estágio, é fundamental 
entender o que é o 5G e por que seu avanço é 
tão importante. Para assimilar isso, é preciso 
voltar no tempo e lembrar como o 2G, 3G e o 4G 
representaram enquanto avanços tecnológicos 
de grande impacto, principalmente relaciona-
dos aos smartphones. A segunda geração de 
celulares trouxe como grande diferencial o uso 
de SMS e envio de e-mails sem precisar usar um 
computador. Com o 3G, foi possível pela primeira 
vez enviar fotos e vídeos para outros aparelhos 
– saindo da era do texto como única forma de 
se comunicar entre celulares. Em seguida, o 
4G (que chegou por volta de 2010 e se mantém 
até hoje) possibilitou um ganho substancial em 
velocidade, permitindo baixar conteúdo, realizar 
transmissões online e fazer grande parte das ta-
refas com as quais estamos acostumados – como 
ouvir música, assistir séries etc.

Nesse sentido, o 5G, cuja chegada está prevista 
para 2020, vai trazer um ganho substancial de 
velocidade. Em números, essa nova forma de 
conexão será cerca de 20 vezes mais rápida do 
que o 4G. Com isso será possível agilizar muitas 
tarefas de nosso cotidiano – bastarão segundos 
para baixar fi lmes, por exemplo.

Mesmo oferecendo tantas facilidades ao dia a 
dia, vale ressaltar que a principal vantagem que 
o 5G trará ao mercado estará na possibilidade 
de criar novos segmentos de negócios e fomen-
tar uma sociedade cada vez mais conectada. 
Essa nova geração vai abraçar uma rede cada 
vez mais ampla de conexões e, por isso, ela já 
fomenta o desenvolvimento de novos produtos 
e tecnologias, como carros autônomos, drones 
usados para serviços de entrega e o uso de 
realidade virtual. 

A revolução 5G vai muito além de 
internet mais rápida para seu celular
As discussões sobre o avanço das redes de telecomunicações rumo ao chamado “5G” têm levantado 
discussões em diversos locais pelo mundo – inclusive no Brasil. Recentemente, a ANEEL aprovou o lançamento 
de uma consulta pública sobre o assunto, com o objetivo de preparar a chegada do serviço no País

interesse de muitas empresas. Será 
um impacto não apenas tecnológico, 
mas também e sobretudo econômi-
co, tanto que se espera, segundo um 
estudo da Ericsson no Mobile World 
Congress 2017, criar um mercado 
de, pelo menos, 1200 bilhões de 
dólares nos próximos dez anos.

Com isso, consequentemente te-
remos redes mais densas. Espera-
-se que as redes também possam 
garantir até um milhão de dispo-
sitivos conectados por quilômetro 

quadrado. As novas tecnologias poderão criar 
até 3 milhões de novos empregos apenas nos 
Estados Unidos, contribuindo com até US$ 500 
bilhões no PIB dos EUA entre investimentos 
diretos e induzidos.

Analisando essa inovação sob um espectro 
de longo prazo, será possível formar uma 
sociedade cada vez mais empática e criativa, 
na qual a tecnologia será mais um importante 
instrumento para a democratização do acesso 
à educação e saúde de qualidade. Com cone-
xões mais rápidas, confi áveis e seguras, o 5G 
dará mais agilidade à prestação de serviços e 
poderá contornar difi culdades relacionadas a 
processos burocráticos ou morosos, que muitas 
vezes encarecem e podem diminuir a qualidade 
do serviço fi nal oferecido.

Ao facilitar a conexão entre as mais diversas 
informações, o dia a dia das empresas ganhará 
ainda mais agilidade, em um ritmo que poderá 
ser reproduzido de maneira efi ciente para os 
demais segmentos da sociedade. O setor de 
saúde, por exemplo, poderá se benefi ciar de 
maneira mais rápida na troca de informações 
sobre seus pacientes – o que será fundamental 
para atender casos de urgência, por exemplo. 
O consumidor também poderá ser benefi ciado, 
em especial se sua rede varejista puder dispo-
nibilizar produtos de ponta e de qualidade na 
renovação de seus estoques.

Por fi m, a agilidade do 5G vai representar 
uma alternativa muito importante em um 
mundo cada vez mais conectado, gerando 
mudanças em cadeia e que darão suporte aos 
avanços já obtidos, além de abrir caminho para 
a implementação de avanços em pesquisa e 
desenvolvimento.

(*) É head de Telecom e Mídia da Indra no Brasil.

Áreas não estritamente relacionadas com o 
mundo da telefonia ou de alta tecnologia, como 
transporte público e saúde, também serão di-
retamente impactados pelos benefícios do 5G, 
por também contarem com uma infi nidade de 
dispositivos interconectados.

E afi nal, como isso será possível? Falando 
de maneira técnica, a ITU (International Tele-
communication Union, agência da ONU para as 
telecomunicações), indica como especifi cações 
mínimas o download de 20 Gigabits por segundo 
e o upload de 10 Gigabits. A banda será então 
dividida entre todos os usuários conectados no 
momento: a meta de download por usuário em 
áreas urbanas densamente povoadas é de 100 
Mbps em download e 50 em upload. Em um 
contexto urbano, a velocidade real do 4G não 
chega nem perto, com uma média de 5-12 Mbps 
no download e 2-5 Mbps no upload.

Na prática, as redes 5G foram projetadas para 
usar ondas de alta frequência (no espectro entre 
30 e 300 GHz, conhecidas como espectro de 
“ondas milimétricas”), e podem ser capazes de 
transportar grandes quantidades de dados em 
altas velocidades. No entanto, elas não viajarão 
para tão longe como as ondas de baixa frequ-
ência usadas com o 4G, e terão difi culdade em 
contornar obstáculos como paredes, edifícios 
etc. Por esta razão, as operadoras precisarão 
instalar uma quantidade maior de mini antenas 
para obter a mesma cobertura que o 4G. Em 
muitos casos, o 5G substituirá as redes domés-
ticas de Wi-Fi, oferecendo velocidades mais 
altas e uma melhor cobertura.

Graças às suas características técnicas, o 5G 
será aplicável aos campos mais distintos, indo 
além das funções de chamada, navegação na 
web ou realidade virtual; será relacionado ao 
mundo da IoT e, consequentemente, atraindo o 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: LUIZ PASTEUR VASCONCELLOS MACHADO, estado civil viúvo, pro-
fi ssão advogado, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (14/06/1948), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jeremias Vasconcellos Machado e de Yolanda 
Mezalira. A pretendente: PAOLA BISELLI SAUAIA, estado civil viúva, profi ssão arquiteta, 
nascida nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia (15/07/1959), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Bruno Biselli e de Marlene Biselli.

O pretendente: OSMAR DE JESUS, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido 
em Maetinga - BA, no dia (10/10/1945), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Jesuina Maria de Jesus. A pretendente: MARIA ONEIDE RIBEIRO DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão cuidadora, nascida em Bonito - BA (Reg. Distrito Sede do 
Município de Utinga - BA), no dia (06/02/1956), residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Maximo Pereira da Silva e de Izabel Ribeiro da Silva.

O pretendente: VITOR COSTA VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (25/05/2000), residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de Damião José Vieira e de Marta Lucia Oliveira Costa. A pretendente: 
LARISSA BARBOSA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (24/06/2002), residente e domiciliada neste Sub-
distrito - SP, fi lha de Nerivaldo Francisco dos Santos e de Lucineia Barbosa Carvajal.

O pretendente: ABRAÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão aju-
dante, nascido em Paulistana - PI (Reg. no 2º Ofício), no dia (11/04/1981), residente 
e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de José Agnelo de Oliveira e de Alice Zulmira 
de Oliveira. A pretendente: DEBORA GRACIOLI DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (16/07/1978), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo Nazareno Bento dos 
Santos e de Fatima Regina Gracioli dos Santos.

O pretendente: RENAN FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão policial 
militar, nascido em Guarulhos - SP (Reg. no 1º Subdistrito), no dia (04/08/1986), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Anisio Ferreira dos Santos e de Angela Maria 
Leite Ferreira dos Santos. A pretendente: MICHELLY DENEGRI MENDES PEREIRA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de compras, nascida nesta Capital, Cambuci - SP, 
no dia (12/09/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Adilson dos 
Reis Pereira e de Marta Denegri Mendes Pereira.

O pretendente: DAVID DE GOES, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido nesta 
Capital, Aclimação - SP, no dia (02/06/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Manoel de Goes e de Maria Aparecida Ferreira de Goes. A pretendente: GABRIELA 
SANTOS DA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de saúde bucal, nascida em 
Morungaba - SP, no dia (02/07/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Luciano da Cruz e de Rosemeire Nunes dos Santos da Cruz.

O pretendente: THIAGO DALLA ROSA EVANGELISTA, estado civil solteiro, profi s-
são engenheiro, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia (01/09/1985), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Emilia Dalla Rosa e de José Wilson Evan-
gelista. A pretendente: PRISCILLA DE MELO SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (12/06/1991), residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Oswaldo José da Silva e de Rosangela 
Ferreira de Melo Silva.

O pretendente: RODRIGO AVELINO BESERRA, estado civil solteiro, profi ssão comer-
ciante, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (02/03/1987), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Cornelio Beserra Sobrinho e de Maria do Socorro Ferreira 
Avelino Beserra. A pretendente: PRISCILLA ALMEIDA MASCARENHAS, estado civil 
solteira, profi ssão comerciante, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (15/08/1989), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Desival Rodrigues Mascarenhas 
e de Leda Almeida dos Santos Mascarenhas.

O pretendente: LUAN CORRÊA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão escrevente 
técnico judiciário, nascido nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia (26/03/1991), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Trindade dos Santos Silva e de Maria 
Roseli Correa. A pretendente: MICHELE ZAVAGLI FERREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão assistente de departamento pessoal, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, 
no dia (15/12/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marcos da 
Costa Ferreira e de Irene Zavagli.

O pretendente: CAUAN NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
instalador, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (26/10/1987), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Roberto dos Santos e de Nadege 
Nascimento dos Santos. A pretendente: JULIANA PEREIRA ROSA, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (22/07/1989), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luciano Pereira Rosa e de Maria Alda da 
Silva Rosa.

O pretendente: ARTHUR MARTINS DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão dentista, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (06/11/1993), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Edvaldo Martins de Lima e de Vanice Diniz Phelippe de Lima. 
A pretendente: FLAVIA MARINS GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão es-
tudante, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo- SP, no dia (06/02/1996), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Rubens Vieira da Silva e de Matilde Marins 
Gomes da Silva.

O pretendente: ANTONIO VITOR ALVES PARISI, estado civil solteiro, profi ssão operador, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (08/02/1992), residente e domiciliado em 
Guarulhos - SP, fi lho de José Antonio Parisi e de Rosemeire Alves dos Santos. A preten-
dente: ANA CLAUDIA DA SILVA RUFINO DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão 
fi sioterapeuta, nascida nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (26/08/1990), residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Batista Rufi no de Almeida e de Angela da 
Silva. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, do município de Guarulhos, 
neste Estado, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: JIMMY GOMES BEZERRA, estado civil solteiro, profi ssão cozinheiro, nascido 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (17/05/1992), residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, fi lho de Alfredo Higino Bezerra e de Ana Paula Gomes Bezerra. A pretendente: 
ANDREA GERMANO RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão caixa, nascida em Vitória 
da Conquista - BA (Reg. Distrito de Inhobim), no dia (31/07/1981), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlito Queiroz Ribeiro e de Aidê Germano Ribeiro.

O pretendente: MARCIO ROBERTO GOMES DE SOUZA, estado civil divorciado, profi s-
são vendedor, nascido em Avaré - SP, no dia (08/08/1969), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Reynaldo Nunes de Souza e de Francisca Luciano Gomes. A 
pretendente: IRACEMA AMERICO, estado civil solteira, profi ssão aposentada, nascida 
nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (13/06/1951), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Benedito Americo e de Izoraria Americo.

O pretendente: DIEGO CORTE DE PAULA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
planejamento, nascido nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia (29/04/1987), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ivan Luciano de Paula e de Maura Corte Bueno 
de Paula. A pretendente: LILIAN DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em Osasco - SP (Reg. 1º Subdistrito), no dia (22/04/1985), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco José de Oliveira Filho 
e de Maria de Lourdes Vieira da Silva de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão conferente de 
expedição, nascido em Afogados da Ingazeira - PE, no dia (27/02/1984), residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manuel Marcolino da Silva e de Maria de Lourdes 
da Silva. A pretendente: ANTÔNIA DA FRANCA SOUSA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Tauá - CE (Reg. no 1º Ofício), no dia (05/04/1983), residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Sampaio Sousa e de Antônia Tinô Sampaio.

O pretendente: ELVIS DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, nascido 
em São Paulo - SP, no dia (14/09/1989), residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho 
de Maria de Lourdes de Santana. A pretendente: LUANA RODRIGUES SOARES, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia (21/11/1985), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Rodrigues Soares e de Maria Geny 
Pereira dos Santos Soares. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do 
Distrito de Guaianases, neste Capital, onde será realizado o casamento.

O pretendente: DANILO ARAUJO SUESCO PINTO, estado civil solteiro, profi ssão ban-
cário, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia (21/02/1984), residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, fi lho de Nilo Suesco Pinto e de Izabel Araujo Barros Suesco Pinto. A 
pretendente: BRUNA ALINE FERREIRA RAMOS, estado civil solteira, profi ssão bancá-
ria, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (25/01/1992), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Gimenes Lopes Ramos e de Leni Ferreira Ramos. 
Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço nesta Capital, onde o pretendente 
é residente e domiciliado.

O pretendente: ULISSES BELARMINO DA SILVA NETO, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico eletrônico, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (21/08/1993), residente 
e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Ulisses Belarmino da Silva Junior e de Maria 
Lindinaura de Brito. A pretendente: THAIS ALVES DE MORAES FRANCO, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no 
dia (19/03/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edison Candido 
Franco e de Maria Izabel Aparecida Alves de Moraes Franco. Obs.: Bem como cópia en-
viada a Unidade de Serviço, nesta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: RICARDO GAZOLLA, estado civil solteiro, profi ssão adestrador canino, 
nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (08/11/1972), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Pedro Gazolla e de Marilda dos Santos Gazolla. A pretendente: 
CLAUDIA COSTA, estado civil solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, nascida nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (20/02/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito - 
SP, fi lha de Higino de Jesus Costa e de Maria Aparecida Pinto Costa.

O pretendente: LEONARDO CREMON, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nas-
cido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (10/02/1986), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Sergio Aparecido Cremon e de Rosangela Fernandes Pinto. A 
pretendente: LETICIA DA SILVA BRAZ NAVARRO OLIVEIRA, estado civil solteira, pro-
fi ssão cartorária, nascida nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia (29/04/1989), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Carlos Navarro Novais Oliveira e 
de Rosemary da Silva Braz Oliveira.

O pretendente: WASHINGTON EUZEBIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mo-
torista, nascido em Guarulhos - SP (Reg. 1º Subdistrito), no dia (17/02/1989), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Adalberto Euzebio da Silva e de Sandra Regina 
da Silva. A pretendente: CAROLINE JESSICA DAVID DANIEL, estado civil solteira, 
nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (10/12/1995), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Katia Regina David Daniel.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em Nova Iguaçu - RJ, no dia (28/03/1974), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Juarez Meneses da Silva e de Divaldina dos Santos Silva. 
A pretendente: GISLEIDE LOPES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão manicure, 
nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (29/10/1984), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Genildo Lucindo da Silva e de Maria Eulalia da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 28 de Agosto de 2018. Dia de São Viviano, São João III, 
Santo Agostinho de Hipona, e Dia do Anjo Hakamiah, cuja virtude é 
a coragem. Dia Nacional do Voluntariado, Dia da Avicultura e 
Dia do Bancário. Hoje aniversaria o ator Jackson Antunes que faz 58 
anos, a cantora Shania Twain que nasceu em 1965 e a cantora Paula 
Fernandes que nasceu em 1983.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é entusiasta e inspira as pessoas 
que o apoiam ou com quem se unem. A vida doméstica e familiar é muito 
importante; por esse motivo apoiar, cuidar e dar estabilidade aos que 
lhe cercam é de fundamental importância. Sabe agir de acordo com o 
perfi l específi co de cada pessoa. Percebe claramente os objetivos de 
grupos ou comunidades e sabe como encaminhá-los para a realização. 
Gosta de mudar sempre a vida em todos os aspectos e as suas mudanças 
refl etirão sempre com muita clareza o seu temperamento sensual. No 
lado negativo pode ser impaciente e intolerante.

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

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

Esta terça é décimo oitavo dia da lunação. Devido ao aumento do sentimento de apego e a preocupação com a 

segurança emocional e material, fi camos mais receosos de perder. Pode, então, haver reações de ciúmes, posse 

ou controle. Os relacionamentos estáveis e duradouros terão maior importância. A Lua Cheia vai para Áries 

nesta terça-feira a tarde e torna o fi nal do dia um ótimo período para usar a boa disposição para agir. Qualquer 

assunto importante e decisivo será fácil de ser tocado e resolvido na noite desta terça-feira.
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Lua em seu signo Áries torna as 
negociações menos tensas facili-
tando diálogos e conversações. As 
sociedades e ligações podem ocorrer 
em todos os setores de sua vida. 
Fará contatos que serão decisivos 
no futuro neste seu dia favorável da 
semana. 95/695 – vermelho.

Viva intensamente o amor e as fortes 
emoções que este sentimento pro-
porciona. O dia favorece a dedicação, 
o esforço e a intermediação, a compra 
ou venda de imóveis, a propaganda, 
a educação, a comunicação. A noite 
demonstre os seus sentimentos. 
76/176 – azul.

A Lua em Áries favorece os contatos 
com parceiros e a solução de mal 
entendidos. Haverá maior tolerância 
e capacidade para tolerar situações 
que restrinjam nossas ações. Prepa-
re-se para surpresas no trabalho nos 
próximos dias. 66/266 – amarelo.

Não faça apenas o que tem que fazer, 
mas empenhe-se em aprender algo 
novo. No amor irá sentir-se atraído 
por uma pessoa especial e em meio a 
atividades em grupo no início de se-
tembro. O dia é bom para tratamento 
de saúde e o restabelecimento das 
energias. 41/641 – branco.

Seja direto e prático nos assuntos 
profi ssionais. O dia favorece a dedi-
cação, o esforço e a intermediação, 
a compra de objetos pessoais e 
imóveis. Obterá lucros nas atividades 
independentes e no comércio. Seu 
lado sociável melhora sua disposição 
e as atividades grupais. 77/477 – 
vermelho.

Precisa reconhecer o valor de cada 
coisa em sua vida. Com o Sol em seu 
signo e a Lua em Áries é um dia ótimo 
para compra, venda e ao comercio 
em geral. Maior confi ança pode ter 
uma forma um tanto exagerada e 
perigosa que deve ser evitada nesta 
fase mais delicada. 62/762 – verde.

Evite comentar sua vida intima com 
outras pessoas, seja discreto com o 
que acontece em seu ambiente. Trate 
todos com mais atenção e dê todo 
carinho a quem ama, vai precisar do 
apoio deles. Cuidado com o cresci-
mento confi ança de uma forma um 
tanto exagerada. 78/878 – escuras.

Determine objetivo e de um rumo à 
sua carreira seguindo a intuição para 
não errar. Lua em Peixes entra em 
Áries a tarde e torna as negociações 
menos tensas facilitando acordos e 
diálogos. Os sentimentos intensos 
podem impressionar alguém. 81/881 
– branco.

Será aplaudido pelas ações precisas e 
persistentes que lhe trarão os resul-
tados esperados. Dê mais carinho e a 
atenção, para receber o mesmo afeto. 
O dia é propício para tratamento 
de saúde e o restabelecimento das 
energias vitais. Cuidado com assunto 
de dinheiro. 88/388 – amarelo.

Precisa gostar mais de si mesmo, para 
que os outros também gostem. Os 
sentimentos começam a fi car inten-
sos e a confi ança tende a aumentar 
nesta terça. Há um lado comunicativo 
que você aquariano precisa mostrar 
às pessoas íntimas com a Lua em 
Áries a tarde . 98/298 – verde.

Há fragilidade em compromissos 
mais sérios e também a ampliação 
da busca pelo poder e pelo domínio. 
Mostre seus sentimentos às pes-
soas, diga o que sente por alguém. 
Colabore com colegas e demonstre 
sua competência cumprindo suas 
tarefas rotineiras. 91/991 – amarelo.

A Lua em Áries no fi nal do dia é 
mais favorável aos contatos do que 
o começo da semana. Procure cuidar 
mais do lado espiritual, rezando 
e meditando mais nesta fase mais 
delicada. Encontre as respostas para 
suas dúvidas em você mesmo, não 
nos outros. 77/577 – azul.

Simpatias que funcionam
Para  ele se apaixonar: Vai precisar de mel, 1 pote e 
uma fotografi a sua e uma fotografi a dele. Para começar 
coloque dentro do pote 3 colheres de mel. Após deitar 
o mel coloque as 2 fotografi as, uma fotografi a sua e 
uma fotografi a do homem, se necessário dobre ao meio 
para caber bem lá dentro. Agora ponha mais 3 colheres 
de mel. Feche o pote e agarre ele com suas duas mãos 
enquanto mentaliza o homem se apaixonando por você, 
enquanto o mentaliza dormindo com você e a beijando 
loucamente. Agora guarde este pote debaixo da cama 
até a simpatia começar fazendo efeito. Pode levar alguns 
dias até isso. Quando o homem estiver completamente 
apaixonado por você pode jogar o pote no lixo.
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TIMESFADIGA

DOTARDOAM
ENREDONE

ANTESNEON
TABIAET
EMIONAVO
SOBSACODE

RALADORZS
EEOLAGA

TRANSEXUAL
ERSENACAR

OITTBRIO

SAQUEADAS

Recua
(muito

atrás no
passado)

Tema tra-
dicional na
arte sacra

cristã
Bayern,

Flamengo
e Boca
Juniors

Redução da
 resistência

de um
material

Atribuir;
conceder

(quali-
dade)

Samba-(?),
quesito jul-
gado no
Carnaval

Região que
abriga Re-
cife e Ba-
hia (sigla)

Peixe or-
namental
de água

doce
(?) e de-

pois, tema 
de ensaios
fotográficos

Arrogan-
te; desa-
forado

João VI, 
em relação
a Pedro II
(Hist. BR)

Tecla de 
computa-

dores
Carijó
(bras.)

"(?) 
Pressão", 
série da 
Globo

Mascote do
Atlético-
MG (fut.)

Utensílio
utilizado

para moer
o queijo

Eduardo
Escorel,
cineasta
brasileiro

A maior
cidade

de Gana

Rio que
banha a
capital

francesa

Stock (?), 
competi-
ção auto-
mobilística

Vogal que
levava o
trema

(Gram.)

Quali-
dade do
indivíduo
corajoso

Roubadas
em seu
estoque

(as lojas)

Marcos
(?), ator
Fábrica
de óleos

Condições
climáticas

Cedem
sem custo

Balança
Quantida-
des de bebi-
da alcoólica

Sufixo de
“barbado”

Tipo de
show em

bares

É feito no quinto
dia útil

Criador da capoeira
regional baiana

Alexander Fleming,
cientista escocês

Dois
estados

anexados
ao Brasil

Podem ser
causados

por
terroristas

Órgão da
ONU para
o trabalho 

A modelo
Lea T,

por sua
identidade
de gênero

3/car. 4/mion. 5/araxá. 6/fadiga. 9/piano e voz. 11/mestre bimba. 15/acidentes aéreos.
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Estreia 
“Hotel Tennessee” é uma peça onde o público interage com perso-

nagens criados pelo dramaturgo e escritor norte-americano Tennessee 
Williams. Um espetáculo interativo, imersivo e itinerante com cenas de 
trechos curtos de 12 peças do autor que ocorrem simultaneamente e 
se passam no lobby, salas e quartos da Casa Don’Anna. A peças curtas 
de Tennessee escolhidas para esta montagem retratam o mesmo “tipo” 
de ser humano e embora tenham sido escritas em momentos diferentes 
de sua carreira, se referem aos seres incompreendidos, renegados, 
marginalizados, e que por muitas vezes sofrem preconceito e abuso da 
sociedade por não se enquadrarem nos padrões estabelecidos, restando 
a eles vagarem em busca de encontrar um lugar de pertencimento. 
Por que montar peças curtas e esquecidas, peças escritas nos anos 
1930 e 1940, antes do dramaturgo encontrar a sua glória? . A proposta 
deste pout-pourri de Tennesse Willians permite que o público retorne 
ao “Hotel” mais vezes para conhecer os outros desfechos das cenas, 
pagando meia-entrada mediante a apresentação do primeiro ingresso, 
e assim vivenciar diferentes personagens. Com Brian Penido Ross, 
Ana Lys, Augusto dos Santos, Suzana Muniz, Fernando Medeiros, 
Marcelo Schmidt.

 
Serviço: Casa Don’Anna, R. Guaianazes, 1149; Campos Elísios, tel. 993868150 (Reservas 

pelo whatzap com a gerente Mrs Wire). Quinta às: 20h, sexta às 21h e sábados às 19h e 21h 
e aos domingo, às 17h30 e 19h30. Ingresso: R$ 30. Até 30/09.

Refl exõesRefl exõesRefl exõesNota
Formado por José Roberto Bertrami (teclado, vocal), Ale-

xandre Malheiros (baixo, guitarra, vocal) e Ivan Conti “Mamão” 
(bateria, percussão, vocal), o Azymuth ganhou rápido destaque 
na década de 70, com seu estilo singular e muito suingado. 
Dois anos após o bem-sucedido trabalho de estreia “Linha do 
Horizonte” (1975), eles apresentaram um dos mais importantes 
álbuns de sua carreira, “Águia Não Come Mosca” (1977). Mais 
de 40 anos depois, esse disco volta às prateleiras em setembro 
em vinil de 180 gramas pela coleção “Clássicos em Vinil”, da 
Polysom. O álbum, produzido por Guti, traz 10 faixas, em sua 
grande maioria assinada pelo grupo. As canções apresentam 
de forma marcante a mistura de jazz, samba, funk e rock, res-
ponsáveis pelo reconhecimento e carreira internacional que 
o trio teve nos anos seguintes. Entre elas estão “Voo Sobre o 
Horizonte”, “Despertar” e “Tamborim, Cuíca, Ganzá, Berim-
bau”. Eles também interpretam “Tarde” e “Circo Marimbondo”, 
ambas de Milton Nascimento, que divide a autoria da primeira 
com Marcio Borges e da segunda com Ronaldo Bastos. Mais 
informações: ( https://www.lojapolysom.com.br/).

Emicida, Rael e Capicua mostram ao vivo álbum luso-brasileiro gravado em 2015 em Portugal.

“Nossa Pátria é a 
Língua Portuguesa” já 
bem disse Bernardo 
Soares, um dos nomes 
do grandioso poeta 
português Fernando 
Pessoa

Pensando nisso nasceu 
o projeto Língua Fran-
ca, com a intenção de 

aproximar a cultura urbana 
produzida no Brasil com a de 
Portugal através da Língua 
Portuguesa que hoje é utili-
zada por aproximadamente 
220 milhões de pessoas é a 7ª 
língua mais falada no globo. 
Emicida, Rael e a artista por-
tuguesa Capicua passaram 10 
dias em residência artística em 
Lisboa compondo e gravando 
o álbum, que teve produção de 
Fred Ferreira, Kassin e Nave. 
O disco também contou com a 
colaboração do rapper portu-
guês Valete, que não participa 
das apresentações ao vivo. O 
show do projeto lusófono já 
foi apresentado em festivais 
importantes de Portugal como 
“Rock in Rio Lisboa”, “Super 
Bock Super Rock” e “Festa do 

Língua franca

Ve
ra

 M
ar

m
el

o
Avante”. No Brasil o coletivo fez 
apenas um show na edição do 
Festival Mimo (Rio de Janeiro), 
em 2017, e agora eles se reú-
nem para duas apresentações 
em São Paulo que acontecerão 
no Sesc São Carlos e Sesc Ita-
quera dias 1 e 2 de setembro 
respectivamente. No repertório 
do show, além das músicas do 

álbum, Emicida, Rael e Capicua 
ainda interpretam seus grandes 
sucessos de carreira. Canções 
como “Passarinhos”, “Boa Es-
perança”, “Hip Hop é Foda”, 
“Envolvidão”, “Casa no Cam-
po” e “Jugular” se intercalam 
com “Ela”, “Gênios Invisíveis” 
e “A Chapa é Quente”, essa 
última rendeu ao projeto uma 

indicação ao Grammy Latino 
2017 na categoria de melhor 
música urbana. Os MCs serão 
acompanhados pelo DJ Nyack 
(toca-discos) e Felipe da Costa 
(bateria).

Serviço: Sesc Itaquera, Av. Fernando 
do Espírito Santo Alves de Mattos, 1000, 
tel.2523 9200. Domingo (2) às 15h30. 
Entrada franca.

Cena do espetáculo “Ledores no Breu”.

O espetáculo “Ledores no Breu” foi inspirada no texto 
“Confi ssão de Caboclo”, do poeta Zé da Luz, e no pensa-
mento e prática do educador Paulo Freire, o espetáculo 
“Ledores no Breu” trata das relações entre o homem 
sem leitura e sem escrita com o mundo ao seu redor. 
Histórias entrelaçadas que acompanham analfabetos em 
pleno século XXI, homens percorrendo distâncias para 
elucidar suas dúvidas, seus erros e seus crimes. O espe-
táculo pretende ser uma refl exão sobre as consequências 
do analfabetismo e, principalmente, do analfabetismo 
funcional. A partir de textos de Paulo Feire, Lêdo Ivo, 
Zé da Luz, Patativa do Assaré, Luiz Fernando Veríssimo, 
Frei Betto, canções de Cartola, Jackson do Pandeiro e 
Chico César, fi guras se cruzam, histórias se embaraçam 
e tecem as trajetórias dessas vítimas do crime de não 
saber ler. Com Dinho Lima Flor.

Serviço: Sesc Santo Amaro. Rua Amador Bueno, 505. Sexta (7) e domingo 
(9) às 18h; sábado (8) às 19h. Ingressos: R$ 17 e R$ 8,50 (meia).
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SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn.

Transformação

Transforme a sua Mentalidade.

Aprenda a ter pensamentos positivos e a transformar os antigos a fi m 
de se tornar o mestre da manifestação que você sabe que pode ser. Para 
atrair melhor para a sua vida, você deve aprender como manter melhores 
pensamentos de vibração mais elevada. Em outras palavras se você quiser 
criar algo melhor, você tem que fazer algo diferente, algo deve mudar, e 
o melhor lugar para começar, isto é, com a sua mentalidade. Atualize os 
seus pensamentos e os seus hábitos e as transformações ocorrerão. Deixe 
os mais antigos seguirem felizes, pois isto é uma parte necessária de ser 
capaz de trazer o novo e, claro, torne-se mais consciente dos pensamentos 
que você mantém e da vibração que você envia, pois são indicadores do 
que você recebe. Pensamento para hoje: É o momento de transformar 
a sua mentalidade e atualizar os seus hábitos se você quer que as coisas 
mudem, assim você pode começar a atrair coisas melhores para a sua 
vida. E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.

Tradução: Regina Drumond - reginamadrumond@yahoo.com.br



Na escolinha lá do Distrito Federal – também conhecido pela 
alcunha de Brasília, a Ilha da Fantasia – a professora, em alta 
e profunda sintonia com os problemas econômicos  dos brasi-

leiros, deu como tarefa a seus aluninhos uma redação sobre o tema 
“Uma família pobre”.  

Então a fi lhinha do ministro, que lá estudava, escreveu:

“Era uma família pobre. O pai era pobre. A mãe era pobre. Os fi lhos 
eram pobres. O mordomo era pobre. A governanta era pobre. A 
cozinheira era pobre. As babás eram pobres. O motorista era po-
bre. O jardineiro era  pobre. Os seguranças eram pobres. Enfi m, 
era uma família pobre”.

A que propósito vem essa historinha sem propósito, todos já sa-
bem: tem por pano de fundo o aumento que os senhores ministros do 
Supremo Tribunal Federal “se deram”, para o exercício de 2019, de 
16,38%, passando dos atuais R$ 33,700,00 para mais de R$ 39.000,00! 
O impacto sobre o orçamento federal será de R$ 2.870.000,00! Mas não 
fi ca só nisso: considerando que o salário dos ministros do STF serve 
como teto de ganho para todos os magistrados do país, acarretará o 
famoso “efeito cascata”, implicando em aumento da mesma ordem 
para toda a categoria. De acordo com dados divulgados pelo próprio 
Supremo, o impacto total será da ordem de R$ 717.100.000,00. Isso 
mesmo: setecentos e dezessete milhões e cem mil reais. Quase um 
bilhão! Somente um “aumentozinho” para o Poder Judiciário.

Dos 11 ministros que compõem a suprema Corte, 4 votaram contra 
o aumento: Cármen Lúcia, Celso de Mello, Rosa Weber e Edson Fa-
chin. Foram, porém, abafados por praticamente o dobro de votantes 
favoráveis ao “ajuste”: Ricardo Lewandowski, Luís Roberto Barroso, 
Marco Aurélio Mello, Dias Toffoli, Luiz Fux, Alexandre de Moraes. Ah! 
E Gilmar Mendes...

Enquanto isso, o salário mínimo de 2018 representa a assombrosa 
soma pecuniária de R$ 954,00, tendo recebido – em relação ao ano 
anterior, que era de R$ 937,00 – colossais 1,81% de aumento! Ainda 
bem que, em 2019, o aumento a ser concedido é muito maior! Será 
de incríveis 4,61%, elevando o ganho para vultosos R$ 998,00!

E assim, a fi lhinha do ministro continuará sem entender o que, de 
fato, é “uma família pobre”, porque não consegue conceber a mínima 
ideia do que uma família tem de fazer para viver com menos de mil 
reais por mês! Os atuais R$ 33.700,00 mensais percebidos por suas 
excelências equivalem a 35,32 salários mínimos: ganho do trabalhador 
ao longo de, praticamente 3 anos!

Essa diferença, além de iníqua, é extremamente cruel. E também 
perigosa. Causa revolta no pai de família – que recebe subsalário – e 
ódio nos fi lhos, sempre humilhados e discriminados, que se vêm 
obrigados a viver em submoradias, com subalimentação, subsaúde 
e subvida, não sendo de estranhar que aqueles que não dispõem de 
sólida formação moral e religiosa ingressem no submundo do crime! A 
própria agressividade que demonstram quando, em assaltos e roubos, 
matam impiedosamente suas vítimas, mesmo sem que reajam, são 
um indício dessa triste e crescente realidade! Não é sem razão que 
o Mestre disse, no Sermão Profético, registrado pelo Evangelho de 
Mateus, no capítulo 24: “E por se multiplicar a iniquidade, o amor de 
muitos esfriará”!

Na França do século XVIII, tão grande era a disparidade vigente entre 
as classes nobres e o povo, que este chegou a não ter o mínimo para 
comer. Conta-se (mas não há prova disso) que Maria Antonieta, a frívola 
esposa de Luís XVI, ao ouvir de seu cocheiro que o povo não tinha para 
comer, teria respondido: “Que comam brioches”! (“Qui’ls mangent de 
la brioche”). Tenha ela dito a nefasta frase ou não, a verdade histórica 
é que, em 16 de outubro de 1793, a bela rainha francesa, nascida no 
Palácio de Viena em 1755, foi guilhotinada, aos 38 anos de idade, na 
explosão de fúria e ódio de uma população faminta e maltrapilha...!

No Brasil do século XXI, com uma crise que mantém no desemprego 
mais de 13 milhões de pessoas – e muitas mais no subemprego – o 
povo não está tendo pão...  

Que se cuidem as Marias Antonietas!

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

Cristã de Letras. - www.jboliveira.com.br – jboliveira@jbo.com.br.
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3043-4171
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EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 04/09/2018 às 08h55/2º Público Leilão: 06/09/2018 às 12h00

HENRI ZYLBERSTAJN , leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 1014, com escritório à Rua Tenente Negrão, 140, 3° andar, CEP: 04530-
030, São Paulo/SP, autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público  Ex-
trajudicial ,  nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar c om Sistema de Financiamento Imobiliário, o 
seguinte imóvel urbano: Apartamento tipo n° 208, localizado no 2° andar ou pavimento do Edifício Home Boutique Brooklin, situado na Avenida 
Portugal, n° 1278, na Vila Cordeiro, Bairro Brooklin Paulista, 30° Subdistrito Ibirapuera, com área privativa coberta de 67,000m²; a área comum 
de 59,739m², (sendo 52,043m², de área comum coberta e 7,696m², de área comum descoberta), e a área total de 126,739m², equivalente a 
uma fração ideal de 0,007088 no terreno e nas partes de propriedade e uso comum do condomínio; com direito a 01 (uma) vaga indeterminada 
na garagem coletiva do condomínio, com capacidade para apenas 01 (um) veículo de passeio de pequeno porte. Cadastro na Municipalidade 

1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 840.198,84 (Oitocentos e Quarenta Mil, Cento e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Quatro 
Centavos); 2º leilão: R$ 706.488,23 (Setecentos e Seis Mil, Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Três Centavos) . 
O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, impostos de 
transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel 
será entregue no estado em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupa ç ã o a cargo do arrematante, nos termos 
do art. 30 da lei 9.514/97. Fica o Fiduciante MAURO RICARDO PONTES, CPF nº 048.524.498-56, RG nº 3.024.318-8-SSP/PR, 
intimado(s) da data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A 
do art. 27 da  lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante cor-
respondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readquirir(em) 
o imóvel entregue em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferência em  1º ou 2º leilão, pelo 
valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, 
da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados 
deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo atra v é s d o s i t e www.sold.com.br.

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão:04/09/2018 às 11h00/2º Público Leilão: 06/09/2018 às 12h30

HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 1014, com escritório à Rua Tenente Negrão, 140, 3° andar, CEP: 04530-030, 
São Paulo/SP, autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, 
nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar c om Sistema de Financiamento Imobiliário, o seguinte imó-
vel urbano: (MATRÍCULA: 126.161) - IMÓVEL: O apartamento n° 91, localizado no 9° andar do n° 67, Jd. Concórdia, no 3° subdistrito - Penha 
de França, possuindo a área útil de 257,46m², área comum de 205,9656m² área total construída de 463,4256m², correspondendo-lhe a fração 

de registro de imóveis da cidade de São Paulo/SP; (MATRÍCULA: 126.162) - IMÓVEL: A vaga n° 09, situado no 1° subsolo do Edifício Sangrila, 
situado da Rua Antônio Lobo, n° 67, Jardim Concordia, com área útil de 11,05m², área comum de 6,63515m², e área total de 17,68515m², 

126.162 do cartório do 12º Ofício de registro de imóveis da cidade de São Paulo/SP; (MATRÍCULA: 126.163) - IMÓVEL: A Vaga n° 23, situada 
no 1° subsolo do Edifício Shangrila, situado da Rua Antônio Lobo, n° 67, Jardim Concordia, com área útil de 11,05m², área comum de 6,63515m², 

devidamente matriculado sob nº 126.163 do cartório do 12º Ofício de registro de imóveis da cidade de São Paulo/SP; (MATRÍCULA: 126.164) 
- IMÓVEL: A vaga n° 24, situada no 1° subsolo do Edifício Shangrila, situado da Rua Antônio Lobo, n° 67, Jadim Concordia, com área útil de 

uso comum do condomínio. Imóvel devidamente matriculado sob nº 126.164 do cartório do 12º Ofício de registro de imóveis da cidade de São 
Paulo/SP. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 1.138.851,67 (Um Milhão, Cento e Trinta e Oito Mil, Oitocentos e Cinquenta e Um 
Reais e Sessenta e Sete Centavos); 2º leilão: R$752.671,86 (Setecentos e Cinquenta e Dois Mil, Seiscentos e Setenta e  Um  
Reais e  Oitenta e  Seis Centavos), 
despesas cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas as despesas que vencerem a partir da 
data  de  arrematação. O imóvel será entregue no estado em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo 
do arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Fica(m) o(s) Fiduciante(s) STYROBIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME, CNPJ 
sob o nº 09.314.422/0001-06, representada por seu(s) sócio(s) administrador(es) MARIA BEATRIZ DE BARRAS, CPF nº 130.431.548-78, 
RG nº 23.408.400-5-SSP/SP e o Devedor Solidário ANTÔNIO SÉRGIO DE BARRAS, CPF nº 758.888.238-72, RG nº 8.004.531-SSP/SP 

do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante cor-

da  Lei  9.514/97, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para o respe ctivo lote do leilão. Leilão online, os interessados 
deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo através do site www.sold.com.br.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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PRÊMIO POR ASSIDUIDADE
Empresa paga prêmio por assiduidade de 5% do salário para o funcio-
nário que não falta durante o mês, existe incidência de INSS e FGTS? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO EXECUTA DUAS FUNÇÕES, MOTORISTA E PROMOTOR 
DE VENDAS, COMO PROCEDER PARA REGULARIZAR O REGISTRO?

O funcionário que exerce a função de promotor de vendas e o trabalho é 
externo, então, neste caso, necessita do veículo para o trabalho seja o dele 
ou da empresa, conforme prever o contrato de trabalho, entretanto, sendo 
a função de promotor interna, e o empregado também executa serviço 
da empresa como motorista, daí entendemos que se trata de dupla 
função o que exigirá anotação em prontuário e CTPS, e um plus salarial.

PAGAMENTO ANTECIPADO DO 13º SALÁRIO
Empresa pode adiantar o pagamento do 13º salário integral dividido 
em 4 parcelas nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO A DCTF WEB PODE SER UTILIZADA
A DCTF Web pode ser utilizada de imediato, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COM RELAÇÃO AO CONTRATO DE TRABALHO 12/36, AS FÉRIAS 
TAMBÉM SERÃO DE 30 DIAS?  

Na jornada 12 X 36, a qual orientamos a adoção somente mediante 
convenção coletiva ou acordo coletivo (por força do disposto no artigo 7º, 
inciso XIII da CF/88,), as férias serão de 30 dias corridos, pois não há mais 
previsão na CLT de período de férias reduzido para este tipo de jornada.

ALTERAÇÕES NAS CONDIÇÕES DO CONTRATO
Posto de Gasolina pretende passar os funcionários para escala 12x36, de 
acordo com a reforma trabalhista é necessário fazer acordo com o sindi-
cato, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
Data, Hora e Local: 02/04/2018, às 09h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: convocação dispensada, em
virtude da presença das Acionistas representando a totalidade do capital social. Ordem do Dia e Deliberações: as Acionistas 
decidiram, por unanimidade: (i) aprovar a renúncia do Sr. Tomoaki Koyasu, japonês, bacharel em ciências sociais, RNE nº
G176663-4, DELEMIG/SR/SP, CPF/MF nº 238.236.778-45, do cargo de Membro do Conselho de Administração da Com-
panhia, em razão da carta de renúncia apresentada por ele, datada de 30/03/2018; e (ii) reeleger os seguintes membros do 
Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 01 ano, os quais tomarão posse de seus cargos mediante assi-
natura dos respectivos termos de posse, dentro do prazo de 30 dias: a. Masahiro Tomikura, japonês, empresário, casado,
do passaporte nº TZ0727720, expedido pelas autoridades do Japão, domiciliado em 7-1, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, designado Presidente do Conselho de Administração; b. Yoshiharu Okano, japonês, empresário, casado, do pas-
saporte nº TK2591093, expedido pelas autoridades do Japão, domiciliado em 7-1, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo; 
c. Masayuki Nakazawa, japonês, empresário, casado, passaporte nº TZ1019165, expedido pelas autoridades do Japão,
domiciliado em 7-1, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo; d. José Feres Kfuri Júnior, brasileiro, casado, empresário, RG 
nº 10.306.388 SSP/SP, CPF/MF nº 035.364.118-94, domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, con-
juntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010; e. Tadaaki Kurakake, japonês, casado, bacharel em artes, RNE n° G253931-P,
CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF n° 238.740.428-98, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Avenida Paulista, nº 854, 12º
andar, CEP 01310-913; e f.  Motoo Yamazaki, japonês, casado, bacharel em artes, RNE nº V940740-W DPF/MJ, CPF/MF nº
236.546.158-13, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros,
CEP 05421-010. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da Lei.  Assinaturas: Mesa: José Feres Kfuri
Júnior - Presidente, e Motoo Yamazaki - Secretário. Acionistas: Marubeni Corporation, por Tadaaki Kurakake, e Tadaaki
Kurakake. JUCESP nº 239.241/18-6, em 21/05/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração 
Data, Hora e Local: 02/04/2018, às 15h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: convocação dispensada em virtude 
da presença da totalidade dos Membros do Conselho de Administração da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Os Membros 
do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade: (i) aprovar a renúncia do Sr. Tomoaki Koyasu, japonês, casado, bacharel 
em ciências sociais, RNE nº G176663-4, DELEMIG/SR/SP, CPF/MF sob o nº 238.236.778-45, ao cargo de “Diretor Financeiro” da
Companhia, em razão da carta de renúncia apresentada por ele, datada de 30/03/2018; e (ii) reeleger os seguintes Membros para
compor a Diretoria da Companhia: a) José Feres Kfuri Júnior, brasileiro, casado, empresário, RG nº 10.306.388, SSP/SP, CPF/
MF nº 035.364.118-94, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros,
CEP 05421-010, designado “Diretor Presidente”; b) Motoo Yamazaki, japonês, casado, bacharel em artes, RNE nº V940740-W DPF/
MJ, e CPF/MF nº 236.546.158-13, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com escritório na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar,
conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010, designado “Vice Presidente Executivo”; c) Marcos Elias Simantob, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, RG nº 18.160.325-1 SSP/SP, CPF/MF nº 105.600.108-93, residente e domiciliado em São Paulo, SP,
com escritório na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010, designado “Diretor Comercial”; 
d) Marcus Vinicius Menezes Cardoso, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade pro  ssional nº 0875-930-0
CRC-RJ, CPF/MF nº 012.187.637-36, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51
e 52, Pinheiros, CEP 05421-010, designado “Diretor Administrativo”; e) Takeshi Shimoyama, japonês, casado, bacharel em artes, 
RNE nº V456081-8, DELEMIG/SR/SP, CPF/MF nº 238.655.228-40, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com escritório na Rua
Álvaro Anes, nº 56, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Pinheiros, CEP 05421-010, designado “Diretor de Controladoria”; e f) Yohei Mizukami,
japonês, casado, bacharel em artes, RNE nº G307417-5, DPF/MJ, e CPF/MF nº 239.150.158-73, residente e domiciliado em São
Paulo, SP, na Rua Álvaro Anes, nº 56, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Pinheiros, CEP 05421-010, designado “Diretor”, sem designação
especí  ca. Os Diretores eleitos tomaram posse dos respectivos cargos, mediante assinatura dos termos de posse, lavrados em livro 
próprio e declararam para os  ns de direito que não se encontram impedidos. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos 
termos da Lei. Assinaturas: Mesa: Masahiro Tomikura - Presidente, e José Feres Kfuri Júnior Secretário. Membros do Conselho
de Administração: Masahiro Tomikura, Yoshiharu Okano, Masayuki Nakazawa, José Feres Kfuri Júnior, Motoo Yamazaki e 
Tadaaki Kurakake. JUCESP nº 225.148/18-3, em 15/05/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
Data, Hora e Local: 13/11/2017, às 9h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada, 
em virtude da presença das Acionistas representando a totalidade do capital social. Ordem do Dia e Deliberações: As
Acionistas decidiram, por unanimidade de votos: (i) A eleição do Sr. Motoo Yamazaki, japonês, casado, bacharel em artes,
RNE nº V940740-W DPF/MJ, e CPF/MF nº 236.546.158-13, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Álvaro 
Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010, ao cargo de Membro do Conselho de Administração
da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as Demonstrações Financeiras do exercício 
de 2017, o qual toma posse de seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse, dentro do prazo de 30 dias. 
(ii) Consolidar a atual composição e o prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração da Companhia, 
os quais passam a viger até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as Demonstrações Financeiras do exercício de 
2017, a saber: a. Yuji Hayashi, japonês, empresário, casado, passaporte nº TK4395240, expedido pelas autoridades do 
Japão, domiciliado em 7-1, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, designado Presidente do Conselho de Administração; 
b. Hidenobu Kumada, japonês, empresário, casado, passaporte nº TR5947117, expedido pelas autoridades do Japão, 
domiciliado em 7-1, Nihonbashi 2-chome; c. José Feres Kfuri Júnior, brasileiro, casado, empresário, RG nº 10.306.388 
SSP/SP, CPF/MF nº 035.364.118-94, domiciliado na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, São Paulo, SP,
CEP 05421-010; d. Tadaaki Kurakake, japonês, casado, bacharel em artes, RNE n° G253931-P, CGPI/DIREX/DPF, CPF/
MF n° 238.740.428-98, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Avenida Paulista, nº 854, 12º andar, CEP 01310-
913; e. Tomoaki Koyasu, japonês, casado, bacharel em ciências sociais, RNE nº G176663-4, DELEMIG/SR/SP, CPF/MF 
n° 238.236.778-45, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Álvaro Anes, n° 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52,
Pinheiros, CEP 05421-010; e f. Motoo Yamazaki, japonês, casado, bacharel em artes, RNE nº V940740-W DPF/MJ, e
CPF/MF nº 236.546.158-13, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 
e 52, Pinheiros, CEP 05421-010. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da Lei. Assinaturas: Mesa:
José Feres Kfuri Júnior - Presidente, e Tomoaki Koyasu Secretário. Acionistas: Marubeni Corporation, por Tadaaki
Kurakake, e Tadaaki Kurakake. JUCESP nº 1.840/18-6, em 04/01/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração 
Data, Hora e Local: 14/05/2018, às 15h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: convocação dispensada em
virtude da presença da totalidade dos Membros do Conselho de Administração da Companhia. Ordem do Dia e Deliber-
ações: Os Membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade: (i) pela eleição da Srta. Miki Kim, coreana,
casada, bacharel em economia, RNE nº G366763-T, DELEMIG/SR/SP, e CPF/MF nº 239.801.778-82, ao cargo de Diretora 
da Companhia, com mandato de 01 ano. A Diretora eleita toma posse do respectivo cargo, mediante assinatura do termo 
de posse, lavrado em livro próprio e declarara para os  ns de direito que não se encontra impedida. (ii) reti  car a Ata de 
Reunião do Conselho de Administração, datada de 02/04/2018, acerca da reeleição da Diretoria da Companhia, considerando 
que constou, por um equívoco, que o Sr. Motoo Yamazaki foi reeleito ao cargo de Vice Presidente Executivo, quando, na 
verdade, ele foi reeleito ao cargo de Diretor de Operações. (iii) diante das deliberações anteriores, consolidar a composição 
da Diretoria da Companhia: a) José Feres Kfuri Júnior, brasileiro, casado, empresário, RG nº 10.306.388, SSP/SP, CPF/
MF nº 035.364.118-94, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, 
Pinheiros, CEP 05421-010, designado “Diretor Presidente”; b) Marcos Elias Simantob, brasileiro, casado, administrador de
empresas, RG nº 18.160.325-1 SSP/SP, CPF/MF sob o nº 105.600.108-93, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na
Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010, designado “Diretor Comercial”; c) Marcus 
Vinicius Menezes Cardoso, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade pro  ssional nº 0875-930-0 CRC-
RJ, CPF/MF nº 012.187.637-36, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos
51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010, designado “Diretor Administrativo”; d) Motoo Yamazaki, japonês, casado, bacharel em 
artes, RNE nº V940740-W DPF/MJ, e CPF/MF nº 236.546.158-13, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Álvaro 
Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010, designado “Diretor de Operações”; e) Takeshi Shimoy-
ama, japonês, solteiro, bacharel em artes, RNE nº V456081-8, DELEMIG/SR/SP, CPF/MF nº 238.655.228-40, residente e
domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010, designado 
“Diretor de Controladoria”; f) Yohei Mizukami, japonês, casado, bacharel em artes, RNE nº G307417-5, DPF/MJ, CPF/MF nº
239.150.158-73, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros,
CEP 05421-010, designado “Diretor”; e g) Miki Kim, coreana, casada, bacharel em economia, RNE nº G366763-T, DELEMIG/
SR/SP, CPF/MF nº 239.801.778-82, residente e domiciliada em São Paulo, SP, na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos
51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010, designada “Diretora”. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da Lei. 
Assinaturas: Mesa: Masahiro Tomikura – Presidente, e José Feres Kfuri Júnior Secretário. Membros do Conselho de
Administração: Masahiro Tomikura, Yoshiharu Okano, Masayuki Nakazawa, José Feres Kfuri Júnior, Motoo Yamazaki 
e Tadaaki Kurakake. JUCESP nº 315.556/18-3, em 05/07/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral. 

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: 29/06/2018, às 10h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: convocação dispensada,
em virtude da presença de Acionistas representando a totalidade do capital social. Ordem do Dia e Deliberações: as
Acionistas aprovaram, por unanimidade de votos: (i) o relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o 
Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017, publicados em 26/06/2018, 
no Diário O  cial do Estado de São Paulo, páginas 32, 33 e 34, e no Jornal Empresas & Negócios, página 5; e (ii) as maté-
rias do item “ii” da ordem do dia não foram deliberadas, uma vez que foi apurado prejuízo no referido exercício. A presente
ata é publicada na forma de extrato, nos termos da Lei. Assinaturas: Mesa: José Feres Kfuri Júnior - Presidente, e
Motoo Yamazaki Secretário. Acionistas: Marubeni Corporation, por Tadaaki Kurakake, e Tadaaki Kurakake. JUCESP
nº 346.369/18-6, em 24/07/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral. 

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 02/04/2018, às 10h00, na sede da Sociedade. Convocação e Presença: Convocação dispensada, em virtude
da presença das acionistas representando a totalidade do capital social. Ordem do Dia e Deliberações: As acionistas decidiram, por 
unanimidade de votos: (i) alterar o endereço da  lial da Companhia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.142.875/0002-30 e registrada 
na JUCEPAR sob o NIRE 41901689347, da Avenida República da Argentina, nº 1.228, conjunto 1.908, Água Verde, CEP 80.620-
010, Curitiba, Paraná para a Rua Conselheiro Laurindo, nº 600, 10º andar, conjunto 1.006, Centro, CEP 80060-100, no mesmo mu-
nicípio de Curitiba, no Estado do Paraná. (ii) em virtude da alteração, incluir o parágrafo único ao Artigo 2º do Estatuto Social da Com-
panhia que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2º. A Companhia tem sede e domicílio jurídico na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Álvaro Anes, nº 56, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Pinheiros, CEP 05421-010, podendo, a critério dos
Diretores, abrir e fechar  liais, agências ou sucursais em qualquer parte do país ou no exterior. Parágrafo único: A Companhia pos-
sui uma  lial, localizada no município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Conselheiro Laurindo, nº 600, 10º andar, conjunto 1.006,
Centro, CEP 80060-100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.142.875/0002-30 e registrada na JUCEPAR sob o NIRE 41901689347.”
A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da Lei. Assinaturas: Mesa: José Feres Kfuri Júnior - Presidente, e
Marcus Vinícius Menezes Cardoso Secretário. Acionistas: Marubeni Corporation, por Tadaaki Kurakake, e Tadaaki Kurakake.
JUCESP nº 225.412/18-4, em 15/05/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral. JUCEPAR nº 20183112300, em 13/06/2018.

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL . 
1ª Vara Cível do Fórum do Tatuapé - Comarca de São Paulo/SP.

Edital de 1ª e 2ª Praça do bem imóvel e para intimação dos executados MARIA EMILIA SILVA 
VIANA DOS SANTOS (CPF 648.411.708-04), JORGE MANUEL DOS SANTOS RUI ANTONIO 
SILVA (CPF 100.974.378-32), JOSÉ DA SILVA (CPF 336.801.168-53) através da inventariante, 
DANIELA CRISTINA DA SILVA (CPF 354.734.068-31) por sua representante legal ANTONIA 
RIBEIRO DA SILVA (CPF 336.801.168-53), os coproprietários MANOEL DA SILVA seu cônjuge 
GUIOMAR DA CONCEIÇÃO VIANA SILVA (CPF 048.512.428-91), JOSÉ GONÇALVES VIANA 
(CPF 108.819.488-53) seu cônjuge MARIA CONCEIÇÃO SILVA, MARIA DE FÁTIMA CATARINO 
SANTINHO, FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR (CPF 143.766.808-93), DEUSDETE 
PARENTE DE AGUIAR (CPF 472.275.593-00) seu cônjuge JOELINA MAESQUITA DA SILVA 
DE AGUIAR (CPF 267.973.498-00), FLÁVIO CATARINO SANTINHO (CPF 309.551.208-
29), CRISTIANE CATARIONO SANTINHO (CPF 216.867.408-67), HUMBERTO GREGORIO 
CASTRO FERNANDES MENDES seu cônjuge MARIA EMILIA DA SILVA MENDES (CPF 
025.131.708-06), JOSE GONÇALVES, seu cônjuge MARIA CONCEIÇÃO SILVA (CPF 
108.819.488-53) seus cônjuges se casados forem, e demais interessados, extraídos dos autos 
da Ação de Rito Comum (Cumprimento de Sentença), Processo nº 0010885-79.2005.8.26.0008, 
em trâmite na 1ª Vara Cível do Fórum do Tatuapé - Comarca de São Paulo/SP, requerida por 
ESPÓLIO DE ANTONIO DA SILVA BEJA E DE CELESTE DE JESUS DA SILVA, ambos com 
o (CPF 392.918.128-20) neste ato por RUI ANTONIO SILVA BEIJA (CPF 006.778.268-00) 
e MARIA DE LOURDES PINTO FERREIRA (CPF 670.348.538-00). Nos termos do Art. 881, 
§ 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a praça 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 BENS IMÓVEIS: a) A PARTE IDEAL (2/7) de um prédio à Avenida Rio das Pedras, 
nºs 2211, 2213, 2217, 2221 e 2233, e o terreno constituído lotes 1, 2 e 3 da quadra 2-A, Jardim Santa 
Terezinha, no 27º Subdistrito Tatuapé, medindo 26,35m de frente, por 30,00m da frente aos fundos 
do lado esquerdo de quem da Avenida o olha, confrontando com propriedade de Anibal Ramos de 
Oliveira, 24,70m do outro lado, fazendo frente para a Avenida Um, tendo 11,47m, na curvatura entre 
a Avenida Rio das Pedras e Avenida Um, e nos fundos mede 42,14m, confrontando com o lote 4, 
encerrando a área de 1.118.70m². Contribuinte: 148.244.0012-1. Matrícula nº 109.953 do 9ºCRI/
SP. ÔNUS: Av.3(14/11/2012) Penhora Exequenda. VALOR TOTAL DO IMÓVEL: R$ 2.609.134,25 
(agosto/2018 – Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). 
VALOR DA PARTE IDEAL (2/7): R$ 745.466,92 (agosto/2018 – Conf. Cálculo de Atualização 
Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). b) A PARTE IDEAL (2/6) do terreno, à avenida Maria 
Luiza Americano, antiga Avenida B-1, lote nº 11 da quadra nº 31 do “Jardim Nossa Senhora do 
Carmo”, no nº 38º subdistrito-Vila Matilde, medindo 10,00m de frente; 50,50m do lado que divide 
com o lote nº 10, 49,75m do outro lado, onde divide com o lote nº 12, e 8,00m nos fundos, onde 
divide com Carlos D.Vidal e outro, encerrando a área de 454,00m². Contribuinte: 145.107.0007-4. 
Matrícula 73.617 do 16º CRI/SP. ÔNUS: Av.5(16/10/2012) Penhora exequenda. VALOR TOTAL DO 
IMÓVEL: R$ 730.922,30 (agosto/2018 – Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos 
Judiciais do TJSP). VALOR DA PARTE IDEAL (2/6): R$ 243.640,76 (agosto/2018 – Conf. Cálculo 
de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). c) A PARTE IDEAL (2/6) do terreno à 
Avenida Maria Luiza Americano, antiga Avenida B-1, lote 10 da quadra 31, do Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, no 38º subdistrito-Vila Matilde, medindo 10,00m de frente, 55,50m do lado que divide 
com o lote 9, 50,50m do outro lado, onde divide com o lote 11 e 8,00 nos fundos onde divide com 
Carlos D. Vidal e outro, encerrando a área de 479,00m². Contribuinte: 145.107.0008-2. Matrícula 
73.618 do 16º CRI/SP. ÔNUS: Av.5(16/10/2012) Penhora Exequenda. VALOR TOTAL DO IMÓVEL: 
R$ 761.314,10 (agosto/2018 – Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais 
do TJSP). VALOR DA PARTE IDEAL (2/6): R$ 253.771,36 (agosto/2018 – Conf. Cálculo de 
Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). d) A PARTE IDEAL (2/6) do terreno, 
à Avenida Maria Luiza Americano, antiga Avenida B-1, lote 9 da quadra 31, do Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, no 38º subdistrito-Vila Matilde, medindo 3,50m mais 11,25m de frente e em 
curva, 57,50m do lado que divide com o lote 8; 55,50m do outro lado, onde divide com o lote 10; 
e encerrando a área de 693,00m². Contribuinte: 145.107.0009-0. Matrícula 73.619 do 16º CRI/
SP. ÔNUS: Av.5(16/10/2012) Penhora Exequenda. VALOR TOTAL DO IMÓVEL: R$ 1.106.260,75 
(agosto/2018 – Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). VALOR 
DA PARTE IDEAL: R$ 368.753,58 (agosto/2018 – Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos 
Débitos Judiciais do TJSP). e) A PARTE IDEAL (2/6) do terreno, na confluência da Rua H-Dez, com 
a Avenida Maria Luiza Americano, antiga Avenida B-Um, lote nº 08 da quadra nº 31, no Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, no 38º subdistrito-Vila Matilde, medindo 14,75m de frente, 52,50m do lado que 
divide com o lote nº7, 57,50m do outro lado, onde divide com o lote nº09, e 10,00m nos fundos onde 
divide com Carlos D. Vidal e outro, encerrando a área de 560,00m². Contribuinte: 145.107.0010-4. 
Matrícula 73.620 do 16º CRI/SP. ÔNUS: R.5(16/10/2012) Penhora Exequenda. VALOR TOTAL DO 
IMÓVEL: R$ 936.066,80 (agosto/2018 – Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos 
Judiciais do TJSP). VALOR DA PARTE IDEAL: R$ 312.022,26 (agosto/2018 – Conf. Cálculo de 
Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). 2. AVALIAÇÃO TOTAL DOS IMÓVEIS: 
R$ 6.143.698,20 (agosto/2018 – Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais 
do TJSP). AVALIAÇÃO DA PARTE IDEAL DOS IMÓVEIS R$ 1.923.656,68 (agosto/2018 – Conf. 
Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª 
Praça começa em 21/09/2018, às 15h00min, e termina em 26/09/2018, às 15h00min e; 2ª Praça 
começa em 26/09/2018, às 15h01min, e termina em 16/10/2018, às 15h00min. 3. 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, MARIA EMILIA 
SILVA VIANA DOS SANTOS, JORGE MANUEL DOS SANTOS RUI ANTONIO SILVA, JOSÉ 
DA SILVA através da inventariante, DANIELA CRISTINA DA SILVA por sua representante legal 
ANTONIA RIBEIRO DA SILVA, os coproprietários MANOEL DA SILVA seu cônjuge GUIOMAR DA 
CONCEIÇÃO VIANA SILVA, JOSÉ GONÇALVES VIANA seu cônjuge MARIA CONCEIÇÃO SILVA, 
MARIA DE FÁTIMA CATARINO SANTINHO, FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR, 
DEUSDETE PARENTE DE AGUIAR seu cônjuge JOELINA MAESQUITA DA SILVA DE AGUIAR, 
FLÁVIO CATARINO SANTINHO, CRISTIANE CATARIONO SANTINHO, HUMBERTO GREGORIO 
CASTRO FERNANDES MENDES seu cônjuge MARIA EMILIA DA SILVA MENDES, JOSE 
GONÇALVES, seu cônjuge MARIA CONCEIÇÃO SILVA seus cônjuges se casados forem, e demais 
interessados, e demais interessados INTIMADOS das designações supra, bem como da penhora 
realizada em data de 09/03/2010, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Dos 
autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 23 de agosto de 2018.

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocação - Conselho Deliberativo

Em conformidade com os Estatutos Sociais da Associação Portuguesa de Desportos,
ficam os senhores membros do Conselho Deliberativo convocados para Reunião
Ordinária a que se refere o art. 42 “c”, a ser realizada no dia 31 de Agosto de 2018,
no Salão Nobre José Francisco Santiago Neto, localizado à Rua Comendador Nestor
Pereira, número 33, Canindé, com início às 19:00 horas para a primeira convocação
e às 19:30 horas em segunda convocação, nos termos do art. 46 do referido Diploma.
Ordem do Dia: a) Dar conhecimento da vida administrativa do Clube; b) Apresentação
da situação financeira do Clube e deliberações;

São Paulo, 27 de agosto de 2018.
Alexandre Azevedo Barros

Presidente da Diretoria Executiva - Administrador Provisório

Renovar Ambiental Participações S.A. - Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF nº 00.280.334/0001-66 - NIRE 35.300.385.098

Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas da Renovar Ambiental Participações S.A. “Recuperação 
Judicial Encerrada” a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 123 
da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76) e da Cláusula 6ª de seu Estatuto Social, a se 
realizar no dia 08/09/18, às 10 hs, em SP/SP, na Rua Monsenhor Luís Gonzaga de Almeida, 437, 
Casa 02, Jd. Campo Limpo, a fim de deliberar sobre (i)  a reeleição dos membros da Diretoria da 
Companhia. São Paulo, 27/8/18. Jaime Bargallo Arnabat - Diretor Presidente. (28, 29 e 30/08/2018)

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
CNPJ/MF nº 60.659.463/0029-92 - NIRE 35.300.059.425

Extrato da Ata da AGE Realizada em 13 de Julho de 2018
Data, Hora e Local: 13/07/2018, às 12hs, na sede em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 201, 20º 
andar, Pinheiros. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Adalberto Panzenboeck 
Dellape Baptista; Secretário: Dr. André Batista Corrêa Barreto. Deliberações por unanimidade: I. Aprovar, 
os termos, condições e justificativa do Protocolo e Instrumento de Justificação de Incorporação (“Protocolo”) da 
Biosintética Farmacêutica Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 
22.428, Vila Almeida, SP/SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 53.162.095/0001-06, com seu contrato social devidamen-
te arquivado na JUCESP sob NIRE 35.202.757.985, em 22/05/2006 (“Biosintética”) pela Companhia, celebrado em 
13/07/2018, entre a Biosintética e a Companhia, em conformidade com o disposto nos artigos 1.116 e seguintes 
da Lei nº 10.406, de 10/01/2002, conforme alterada, bem como artigos 223 e seguintes da Lei das S.A., o qual 
passa a fazer parte integrante desta ata como Anexo I. O Protocolo da Biosintética dispõe sobre a sua incorporação 
pela Companhia, com a consequente extinção da incorporada, estabelecendo os termos e condições gerais da 
operação pretendida, as suas justificativas e o critério de avaliação do patrimônio líquido da sociedade a ser incor-
porada. II. Ratificar a nomeação da empresa especializada Irko Organização Contábil Ltda., sociedade simples, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.662.996/0001-22 e o CRC/SP sob o nº 2SP002684/O-3, com sede na Rua Dom 
José de Barros, 177, 2º ao 12º andares, República, SP/SP, responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação do 
patrimônio líquido da Biosintética, elaborado com base em seu respectivo valor contábil, na posição de 30/06/2018 
(“Laudo de Avaliação”). III. a Aprovar, depois de lido e discutido, o Laudo de Avaliação elaborado pela Irko Organi-
zação Contábil Ltda., nos termos da legislação aplicável e de acordo com as práticas de contabilidade emanadas 
da legislação societária, para efeitos da incorporação da Biosintética pela Companhia, o qual passa a fazer parte 
integrante desta ata como Anexo II. III.b As variações patrimoniais dos elementos que compõem o acervo líquido 
da Biosintética ocorridas entre a data da avaliação e a efetiva incorporação serão absorvidas pela Companhia. IV.a 
Aprovar de forma definitiva a incorporação da Biosintética pela Companhia, nos termos e condições estabelecidos 
no Protocolo, sucedendo a Companhia a referida sociedade incorporada em todos os seus direitos e obrigações, 
na forma da lei. Consignar que, em razão da incorporação ora aprovada, a Biosintética será extinta de pleno direito. 
IV.b Em razão de, no momento da incorporação, a Companhia ser sócia titular da totalidade das quotas representa-
tivas do capital social da Biosintética, e considerando que o acervo líquido da Biosintética encontra-se devidamente 
refletido nas demonstrações contábeis da Companhia, em decorrência da aplicação do método de equivalência 
patrimonial, a incorporação do patrimônio líquido da Biosintética pela Companhia não importará em aumento de 
seu capital social. V. Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos e quaisquer atos que se 
fizerem necessários à perfeita implementação e formalização da incorporação da Biosintética pela Companhia, 
ora deliberada e aprovada. VI.a Alterar o artigo 1º do Estatuto Social da Companhia, a fim de incluir um novo § 
com o nome fantasia que poderá ser utilizado pela Companhia. VI.b Alterar o artigo 6º do Estatuto Social, a fim 
de incluir um novo §, de forma a facultar e ratificar a participação dos acionistas da Companhia em assembleias 
gerais de forma remota, por meio de vídeo ou teleconferência. Encerramento: Nada mais. Formalidade legal 
registrada na JUCESP nº 379.922/18-6 em 09/08/2018 Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
CNPJ/MF nº 60.659.463/0029-92 - NIRE 35.300.059.425

 Extrato da Ata da AGE Realizada em 13 de Julho de 2018
Data, Hora e Local: 13/07/2018, às 11h, na sede em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 
20º andar, alto de Pinheiros. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Adalberto 
Panzenboeck Dellape Baptista; Secretário: Dr. André Batista Corrêa Barreto. Deliberações aprovadas por 
Unanimidade: Deliberar Sobre o Pagamento de Dividendos. Tendo em vista a manifestação do Conselho de 
Administração sobre o assunto na mesma data e com base nos resultados da Companhia, deliberam sobre o 
pagamento de dividendos relativos ao exercício de 2017 no valor de R$ 50.000.000,00 Uma vez aprovado pela 
Assembleia Geral, o montante de dividendos ora propostos, deverão ser pagos aos acionistas no decorrer de 
julho/2018, na proporção de suas participações no capital social da Companhia. 6 Encerramento: Formalidade 
legal registrada na JUCESP nº 380.606.18-5 em 09/08/2018 Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral

MANIZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S A  
 CNPJ.: 09.288.039/0001-20 

Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Expressas em milhares de reais- R$, exceto quando indicado)

Ativo 2017 2016
Ativo Circulante  28   66 
Caixa e equivalentes de caixa  23   47 
Impostos a Compensar  5   19 
Ativo Não Circulante  47.829   68.642 
Investimento  47.829   68.642 
Participação em outras empresas  47.829   68.642 
Total do Ativo 47.857 68.708
Passivo 2017 2016
Passivo Circulante  6.083   6.049 
Fornecedores 0 1
Dividendos a Pagar 2.935 2.935
Créditos de Pessoas Ligadas 3.148 3.113
Patrimônio Líquido  41.774   62.659 
Capital Social  121.491 121.491
Prejuízos Acumulados -58.832 -48.144
Resultado do Exercicio -20.885 -10.688
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  47.857 68.708

 2017 2016
Despesas / Receitas Operacionais -72 -2.277
Despesas Gerais e Administrativas -70 -2.237
Resultado Financeiro Líquido -2 -40
Resultado Com Investimentos -20.813 -8.411
Resultado da Equivalência Patrimonial  -20.813 -8.411
Prejuízo / Lucro Líquido -20.885 -10.688

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2017 2016
Prejuízo do Exercício -20.885  -10.688
Ajustes por:  
Resultado de Equivalência Patrimonial 20.813 8.411
Prejuízo líquido ajustado -72 -2.277
Variações nos ativos e passivos  
Aumento em impostos a recuperar 14 -1
Diminuição /Aumento em fornecedores -1 0
Aumento em Crédito com Coligadas 35 2.268
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais -24 -10
Aumento em Operações com Coligadas  
Fluxos de caixa das atividades de investimento 0 0
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento 0 0
Aumento do caixa e equivalentes de caixa  -24 -10
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício  47 57
No fim do exercício  23 47
 -24 -10

 Capital Lucros
 Social Acumulados Total
Saldo em 31/12/2015 121.491 -48.144 73.347
   Prejuízo do Exercício  -10.688 -10.688
Saldo em 31/12/2016 121.491 -58.832 62.659
   Prejuízo do Exercício  -20.885 -20.885
Saldo em 31/12/2017 121.491 -79.717 41.774

Diretor: José Evangelista Neves - CPF: 347.545.988-49 Contabilista: Marilsa Ap. Esperandio Oliveira - CPF: 034.563.978-28

Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado Demonstração do Fluxo de Caixa 

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquído

Nota 1 - Contexto Operacional: A Maniza Empreendimentos e Participa-
ções S. A. tem como objeto social a participação em outras sociedades, 
como acionista ou quotista. Nota 2 - Elaboração e Apresentação das 
Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elabo-
radas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, as quais levam em consideração as disposições con-
tidas na Lei das Sociedades por Ações, alterada pelas Leis nºs 11.638/07 
e 11.941/09 e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas 
pelo CPC Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e Resoluções do Con-
selho Federal de Contabilidade – CFC. A Lei nº 11.638/07 promulgada em 
28/12/2007 foi posteriormente alterada pela Medida Provisória nº 449 que 
alterou, revogou e introduziu novos dispositivos à Lei das Sociedades por 
Ações (Lei nº 6.404/76), notadamente em relação do capítulo XV, sobre 
matéria contábil, que entrou em vigor a partir do exercício que iniciou em 
01/01/2008. Essa Lei teve, principalmente, o objetivo de atualizar a Lei So-

cietária Brasileira para possibilitar o processo de convergência das práticas 
contábeis adotadas no Brasil com aquelas consoantes das Normas Interna-
cionais de Contabilidade (IRFS) e permitir que novas normas e procedimen-
tos contábeis fossem expedidos pelo Comitê de Pronunciamentos Técnicos 
Contábeis – CPC em consonância com os padrões internacionais de con-
tabilidade. Nota 3 - Principais Práticas Contábeis: 3.1. Moeda funcional 
A moeda funcional é o Real, mesma moeda de preparação e apresentação 
das demonstrações contábeis. 3.2. Caixa e equivalentes de caixa Incluem 
dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto 
prazo e de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montan-
te conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudan-
ça de valor. São demonstrados pelo custo, acrescidos de juros auferidos. 
3.3. Ativos não circulantes Os investimentos são registrados pelo custo 
de aquisição, e avaliados pelo método de equivalência patrimonial. 3.4. 
Passivos Os passivos são reconhecidos, quando a companhia possui uma 
obrigação legal, sendo necessário um recurso econômico para liquidá-lo. 
São acrescidos, quando aplicável de encargos e variações monetárias in-
corridas e ajustadas a valor presente, quando aplicável. 3.5. Apuração do 
resultado O resultado das operações é apurado de acordo com o regime 

contábil de competência do exercício. 
Nota 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa: 2017 2016
Numerários 
Aplicações Financeiras 23 47
 23 47
Nota 5 - Investimentos 2016 2015
Zatix Tecnologia S.A 47.289 68.641
 47.289 68.641
Nota 6 - Imposto de Renda e Contribuição Social: A companhia é tribu-
tada, com base no lucro real. O imposto de renda é calculado sobre o lucro 
tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para o 
excedente de R$ 240 no período de doze meses e a contribuição social 
é calculada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável. Nota 7 - Patri-
mônio Líquido: a) Capital social - Em reais - O capital social subscrito 
e integralizado em 31/12/2017 e 2016, é de R$ 121.491 é representado por 
121.491 ações ordinárias, nominativas sem valor nominal.
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O pretendente: DANILO BARBOSA ALVES, nacionalidade brasileiro, solteiro, padeiro, 
nascido em Aroeiras - PB, aos 02/11/1994, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Severino Alves e de Maria Zenaide Rufi no Barbosa Alves; A 
pretendente: KARLLA BARROS PEREIRA, nacionalidade brasileira, divorciada, pro-
motora de vendas, nascida em São Paulo - SP, aos 24/02/1992, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Donisete Pereira e de Maria das Dôres 
da Rocha Barros Pereira.

O pretendente: ROBERTO KAIQUE GOMES LOPES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de atendimento, nascido em São Paulo - SP, aos 01/10/1996, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Lopes Batista e de Josefa Gomes da Silva; A 
pretendente:NATÁLIA DE ALMEIDA SOUZA nacionalidade brasileira, solteira, vende-
dora, nascida em São Paulo - SP, aos 19/04/1999, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Edson Firmino de Souza e de Maria Cristina Carneiro de Almeida.

O pretendente: JOSÉ RANIERE BARBOSA MENEZES, nacionalidade brasileiro, 
divorciado, ofi cial de manutenção, nascido em Arapiraca - AL, aos 29/06/1964, residen-
te e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Menezes Filho e de Maria 
Consuelo Barbosa Menezes; A pretendente: ELIZANDRA THAIS DE OLIVEIRA, 
nacionalidade brasileira, solteira, funcionária pública, nascida em Santos - SP, aos 
13/04/1979, residente e domiciliada em São Vicente - SP, fi lha de Diniz de Oliveira Neto 
e de Sueli Nunes de Oliveira.

O pretendente: SIVALDO DOS SANTOS BARBOSA JÚNIOR, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, serralheiro, nascido em São Paulo - SP, aos 01/02/1984, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sivaldo dos Santos Barbosa e de Eva Ferreira da 
Cruz; A pretendente: RENATA SANTOS DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
acessorista, nascida em São Paulo - SP, aos 12/02/1986, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Reinaldo Pinheiro da Silva e de Maria de Lourdes Silva 
Santos da Silva.

O pretendente: FABIO ARAUJO SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, instalador 
hidráulico, nascido em São Paulo - SP, aos 08/05/1996, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdir de Souza Silva e de Suely de Jesus Araujo; A 
pretendente: GABRIELA DE SOUZA ESPOSITO, nacionalidade brasileira, solteira, 
esteticista, nascida em São Paulo - SP, aos 16/09/1997, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Arthur Roberto Esposito Junior e de Ana Lucia de Souza.

O pretendente: EDUARDO TOLEDO DA COSTA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
cozinheiro, nascido em São Paulo - SP, aos 10/02/1992, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Eleoterio da Costa e de Cleide Toledo; A pretendente: 
KAROLAYNE KEROLLIN DOS SANTOS LIMA, nacionalidade brasileira, solteira, as-
sistente de estágio, nascida em São Paulo - SP, aos 19/06/1997, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Alves de Lima e de Ivania dos Santos.

O pretendente: ADRIANO FELIX DE LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, fi scal de 
tráfego, nascido em Itaíba - PE, aos 23/07/1978, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Arlindo Felix de Lima e de Lindinalva Felix de Lima; A pretendente: 
RUTE RODRIGUES FERRARI, nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, 
nascida em Itapecerica da Serra - SP, aos 17/01/1979, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Milton Ferrari e de Maria Rodrigues Ferrari.

O pretendente: FELIPE SOARES DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
coordenador de segurança, nascido em São Paulo - SP, aos 22/11/1991, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdino Mendes de Souza e de Eliene 
Gomes Soares de Souza; A pretendente: ANDRESSA GOUVEIA BATISTA DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, divorciada, analista de digital, nascida em São Paulo - SP, aos 
16/06/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Roberto 
da Silva e de Sandra Maria Gouveia Batista.

O pretendente: MANOEL DE JESUS COSTA MAGALHÃES, nacionalidade brasilei-
ro, solteiro, controlador de acesso, nascido em Itapecuru Mirim - MA, aos 23/12/1970, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Alves Magalhães 
e de Luzia Costa Magalhães; A pretendente: ISABEL DE PAULA DIAS, nacionalidade 
brasileira, solteira, controladora de acesso, nascida em São Paulo - SP, aos 15/08/1978, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João José Dias e de Maria 
Aparecida Ribeiro de Paula Dias.

O pretendente: CLAYTON TRINDADE RIBEIRO DE PAULA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, motoboy, nascido em São Paulo - SP, aos 13/02/1984, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Angelo Arnaldo Ribeiro de Paula e de Celia Maria 
Trindade de Paula; A pretendente: DAYANE APARECIDA MORENO, nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 11/02/1991, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Roberto Moreno e de Maria Aparecida 
de Jesus Moreno.

O pretendente: DANIEL JULIÃO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
porteiro, nascido em Paulista - PE, aos 15/08/1963, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Josefa Julião dos Santos; A pretendente: MARIA ROSANGELA 
DA SILVA SERPA, nacionalidade brasileira, solteira, de serviços domésticos, nascida 
em Olinda - PE, aos 28/08/1963, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de João de Souza Serpa e de Eulina Maria da Silva Serpa.

O pretendente: EDMILSON LIMA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
meio ofi cial eletricista, nascido em Sapeaçu - BA, aos 09/12/1983, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Benedito dos Santos e de Cecilia Lima 
dos Santos; A pretendente: LUANA DIAS AZEVEDO, nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 24/04/1993, residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edelson Azevedo e de Luzia Macêdo Dias.

O pretendente: MARCUS ANTUNES FIGUEREDO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
educador fi síco, nascido em São Paulo - SP, aos 03/07/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Lopes Figueredo e de Aparecida Antunes 
da Rocha Figueredo; A pretendente: JOCIÉLEN PEREIRA DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteira, coordenadora pedagógica, nascida em Araçatuba - SP, aos 06/09/1989, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Pereira da Silva e 
de Ivaldete da Silva.

O pretendente: ALLISSON NUNES BRITO CANÓVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
zelador, nascido em São Paulo - SP, aos 07/04/1988, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Lineu Canóva e de Zilda Nunes Brito Canóva; A pretendente: 
THAIS CAROLINE MARQUES EVERTON, nacionalidade brasileira, solteira, analista 
de logística, nascida em São Luis - MA, aos 14/08/1986, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Eduardo Rodrigues Everton e de Rosa Maria 
Marques de Sousa.

O pretendente: VITOR HUGO SANTANA GONÇALVES, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, promotor de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 22/02/1994, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Wilk Ribeiro Gonçalves e de Tatiane 
Santana das Neves; A pretendente: LETICIA MOREIRA TRINDADE, nacionalidade 
brasileira, solteira, estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 17/11/1995, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Eduardo de Oliveira Trindade e de 
Celia Cardoso Moreira.

O pretendente: VAGNER LANDIM ARAGÃO, nacionalidade brasileiro, solteiro, profes-
sor, nascido em São Paulo - SP, aos 04/05/1993, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Aragão de São Pedro e de Cecilia Paes Landim; A 
pretendente: ELLY DAYANNE GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, nascida em Passira - PE, aos 20/05/1992, residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Severino João da Silva Filho e de Severina Elida Gomes.

O pretendente: ALEX DOS SANTOS COSTA, nacionalidade brasileiro, solteiro, tosador, 
nascido em São Paulo - SP, aos 01/11/1995, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Adriano Alves da Costa e de Maria Damiana dos Santos; A pretendente: 
JACIANE SALES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, tosadora, nascida em 
Jaboatão dos Guararapes - PE, aos 05/04/1994, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Mario Sales da Silva e de Maria do Carmo da Silva.

O pretendente: DEMOSTENES JOSÉ DE SANTANA, nacionalidade brasileiro, sol-
teiro, motorista, nascido em Jaboatão dos Guararapes - PE, aos 01/12/1981, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ildebrando José de Santana e de 
Marineide Alves da Silva; A pretendente: ELIANE MARIA SOARES, nacionalidade bra-
sileira, divorciada, auxiliar de serviços gerais, nascida em Ribeirão - PE, aos 27/11/1979, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ernesto Gomes de Oliveira 
e de Maria do Socorro Soares.

O pretendente: IBRAIM BRAZ DA ROCHA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de laboratório, nascido em São Paulo - SP, aos 12/10/1981, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Vicente Francisco da Rocha e de Terezinha Braz da 
Rocha; A pretendente: KELLY DA COSTA GOMES, nacionalidade brasileira, solteira, 
pedagoga, nascida em São Paulo - SP, aos 03/06/1985, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Americo Gomes e de Helcia da Costa Reis Gomes.

O pretendente: MARLON GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
farmacêutico, nascido em Camaragibe - PE, aos 17/09/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Moisés Gomes da Silva e de Maria Alice da Silva; 
A pretendente: CARINE DE OLIVEIRA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
assistente administrativo, nascida em Inhambupe - BA, aos 08/08/1985, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adelson Costa Santos e de Maria de 
Lourdes Alves de Oliveira Santos.

O pretendente: ANDRÉ GARZON KUPKA, nacionalidade brasileiro, divorciado, vendedor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 02/08/1983, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Paulo Max Kupka e de Rosana Graciella Stringelli Garzon Kupka; A 
pretendente: ALLINE FAGUNDES MOTTA, nacionalidade brasileira, solteira, analista 
fi scal, nascida em São Paulo - SP, aos 23/08/1983, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Elias Motta da Silva e de Maria Elza Fagundes Motta.

O pretendente: LUIZ VIEIRA SOARES, nacionalidade brasileiro, viúvo, supervisor de 
obras, nascido em Chapada do Norte - MG, aos 04/07/1960, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Antonio Vieira e de Maria Soares Machado; 
A pretendente: SINÉSIA APARECIDA SOARES, nacionalidade brasileira, solteira, 
vendedora, nascida em Chapada do Norte - MG, aos 03/11/1978, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Mateus Soares e de Maria Nazaré Soares.

O pretendente: MICHEL JOSE MORAIS DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de manuntenção, nascido em São Paulo - SP, aos 04/01/1991, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edjanilson Jose Morais da Silva e de 
Monica Iara Bichir; A pretendente: LUANNA LOPES DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Caruaru - PE, aos 08/11/1995, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Josilene Maria de Araujo da Silva.

O pretendente: CLAUDINEI MARCOS DE PAULA, nacionalidade brasileiro, di-
vorciado, militar reformado, nascido em São Paulo - SP, aos 19/09/1968, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Conceição de Paula; A 
pretendente: MARIA ERIVÂNIA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, técnica 
de segurança do trabalho, nascida em Campo Grande - AL, aos 21/06/1976, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Ponciano da Silva e de 
Irene Lucas dos Santos Silva.

O pretendente: FRANCISCO SANTOS DA CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileiro, 
viúvo, músico, nascido em Mirandópolis - SP, aos 01/07/1966, residente e domiciliado 
e domicilaido neste distrtio, São Paulo - SP, fi lho de Julio Santos e de Josefa Maria 
da Conceição; A pretendente: ERICA CERQUEIRA CORDEIRO, nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, nascida em Feira de Santana - BA, aos 19/12/1982, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Roque Djail Cordeiro e de 
Gilcelia Cerqueira Cordeiro.

O pretendente: LEONARDO TELES PACHECO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de manutenção, nascido em São Paulo - SP, aos 03/03/1995, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Antonio Pacheco e de Regina 
Teles da Silva; A pretendente: VALERIA DE JESUS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 03/09/1998, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Flavio Bispo dos Santos e de Maria 
Damiana de Jesus Santos.

O pretendente: ALEXANDRE CANDIDO MARICATO, nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, auxiliar de infraestrutura, nascido em Santos - SP, aos 07/05/1962, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Fernandes Maricato e de 
Jacyra Candido Maricato; A pretendente: MARIA CRISTINA DAS NEVES MARQUES, 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Santos - SP, aos 26/07/1963, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jáder Marques Anacleto e de 
Rosalina das Neves Marques.

O pretendente: FERNANDO SANTANA DE SOUSA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
operador de empilhadeira, nascido em Salvador - BA, aos 08/03/1981, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Uilson de Sousa e de Maria Bonfi m 
Almeida de Santana; A pretendente: LETÍCIA PEREIRA GOMES SOARES, nacionalidade 
brasileira, solteira, repositora, nascida em São Paulo - SP, aos 10/06/1988, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Mario Gomes Soares e de 
Rosangela Pereira das Neves Gomes Soares.

O pretendente: EDIVALDO MAGRO, nacionalidade brasileiro, divorciado, vigilan-
te, nascido em Bom Sucesso - PR, aos 30/10/1964, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adolfo Magro e de Benedita Maximiano Magro; A 
pretendente: CIRLEY MAXIMIANO GARCIA, nacionalidade brasileira, divorciada, 
auxiliar de serviços gerais, nascida em Sertanópolis - PR, aos 12/05/1970, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Gonçalves Garcia e de 
Aparecida Maximiano Garcia.

O pretendente: MARCOS VERISSIMO DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, soltei-
ro, encarregado de limpeza, nascido em São Roque - SP, aos 20/02/1997, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Josenilton Jesus de Souza e de 
Marcia Verissimo Levino de Souza; A pretendente: REBECA RODRIGUES ALMEIDA, 
nacionalidade brasileira, solteira, estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 20/06/2002, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Domingos dos Santos 
Almeida e de Cintia Regina Moraes Rodrigues.

O pretendente: BRENO WUKKIO OGATA SIMABUKURO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, comerciante, nascido em São Paulo - SP, aos 31/08/1993, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Michel Simabukuro e de Liliane Ogata 
Simabukuro; A pretendente: JULIANE CASSIO JUNGES DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 12/01/1995, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rogerio Junges da Silva 
e de Maria Regina Cassio.

O pretendente: ALBERTO ALVARENGA FERRAZ DE LACERDA, nacionalidade 
brasileiro, solteiro, motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 21/04/1995, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Ferraz de Lacerda e de 
Vicentina de Alvarenga Lacerda; A pretendente: AILANE LOPES PEREIRA, nacionali-
dade brasileira, solteira, pedagoga, nascida em Pedro II - PI, aos 04/07/1994, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Nonato Pereira e de Leda 
Maria Lopes Alves Pereira.

O pretendente: CAIQUE BATISTA DE SOUSA, nacionalidade brasileiro, solteiro, au-
xiliar de laboratório, nascido em Salvador - BA, aos 06/12/1995, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jubiraci Meneses de Sousa e de Adriana Batista 
de Sousa; A pretendente: EVELLYN JESSICA ALVES DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, solteiro, vendedora, nascida em local ignorado, aos 08/07/1997, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Ferreira dos Santos e de Elizabete 
Alves Pereira dos Santos.

O pretendente: VICTOR PAES PEREIRA MENDES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
consultor de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 31/05/1997, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Pereira Mendes Junior e de Patricia Paes 
Mendes; A pretendente: FRANCILEIDE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, solteira, gerente de loja, nascida em São Paulo - SP, aos 23/07/1989, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Bezerra dos Santos e de 
Cecilia Maria da Conceição.

O pretendente: ARNALDO MARQUES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
azulejista, nascido em Planalto - BA, aos 25/08/1972, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Marques da Silva Neto e de Purcina Rosa 
Marques; A pretendente: LUZINEIDE MARQUES SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de serviços gerais, nascida em Neópolis - SE, aos 25/06/1979, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Santos e de Maria 
Luziná Marques Santos.

O pretendente: HIGINO ARAUJO OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
promotor de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 04/06/1984, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Vagner Alves de Oliveira e de Maria 
Rosinete de Araujo; A pretendente: KARINA DA SILVA BERNARDO, nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, nascida em Taboão da Serra - SP, aos 10/05/1988, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Melquisadek Bernardo e 
de Maria Madalena Silva.

O pretendente: ADINAILTON FERREIRA ALVES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de suporte técnico, nascido em Campo Alegre de Lourdes - BA, aos 26/01/1983, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Ailton Alves Neto e 
de Carmem Ferreira Alves; A pretendente: MARISTELA DE AVILA SOUZA, nacionali-
dade brasileira, divorciada, recepcionista, nascida em Rio do Sul - SC, aos 14/12/1988, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio de Avila Souza e 
de Maria Josefa do Espirito Santo Filha Souza.

O pretendente: MARCELO FELIPE DA COSTA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
supervisor de estacionamento, nascido em São Paulo - SP, aos 26/09/1974, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Pereira da Costa e de Maria 
de Lourdes Felipe Costa; A pretendente: CINTIA MORAES GUTIERRES, naciona-
lidade brasileira, solteira, auxiliar de recursos humanos, nascida em São Paulo - SP, 
aos 08/09/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nivaldo 
Aparecido Gutierres e de Gesonita Moraes da Silva Gutierres.

O pretendente: FRANCISCO MARCIANO DA SILVA COSTA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, de serviços gerais, nascido em Fortaleza - CE, aos 29/09/1982, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manuel Ezequiel Costa Filho e de Maria 
de Lourdes da Silva Costa; A pretendente: ANTENORA JOSÉ VIEIRA, nacionalidade 
brasileira, divorciada, preparadora de alimentos, nascida em Posse - GO, aos 09/08/1984, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdir José Vieira e de 
Elena dos Santos Vieira.

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

O pretendente:  ALEX FERNANDES APARECIDO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de tecnologia da informática, nascido nesta Capital, SP,no dia (09/07/1989), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lazaro Fernandes Aparecido e de 
Lourdes Aparecida Nunes. A pretendente:DAIANE DE JESUS TRINDADE, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Carinhanha, BA,no dia (02/09/1989), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leodílio Gonçalves Trindade e de 
Valdenice de Jesus.

O pretendente:CÁSSIO CORREIA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
cabeleireiro, nascido nesta Capital, Brasilândia, SP,no dia (06/08/1988), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdelicio Vieira de Oliveira e de Arle-
ne Brito Correia de Oliveira. A pretendente:LARISSA ROMEIRO BUNHARO, estado 
civil solteira, profi ssão balconista, nascida nesta Capital, Perus, SP,no dia (22/10/1994), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adevaldo Bunharo e de 
Katia Cilene Romeiro Bunharo.

O pretendente:ALDAIR RODRIGUES, estado civil divorciado, profi ssão marceneiro, 
nascido em Montes Claros, MG,no dia (18/08/1977), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Pedro Antonio Rodrigues e de Maria Helivânia Silva Rodrigues. A 
pretendente:PAULA CRISTINA SOUZA DINIZ DA SILVA, estado civil viúva, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Perus, SP,no dia (17/01/1975), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Junia Souza Diniz.

O pretendente:MAURICIO VIEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, SP,no dia (29/03/1994), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Rogério Muniz Vieira da Silva e de Marisa da Silva. A pretenden-
te:KAROLAINE RAUINE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
nesta Capital, Pirituba, SP,no dia (06/11/1997), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Silvana da Silva.

O pretendente:JOSÉ CARLOS MARIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
cozinheiro, nascido em Coruripe, AL,no dia (05/12/1996), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Mariano Filho e de Maria Noélia da 
Silva. A pretendente:MARIA JOSÉ DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
operadora de caixa, nascida em Feira Grande, AL,no dia (03/04/1999), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Manoel da Silva e de Maria 
Zélia Almeida Silva.

O pretendente:JEFFERSON ARAÚJO DAMASCENO, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em Osasco, SP,no dia (08/06/1988), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Argemiro Sergio Damasceno e de Luzia Farias 
Araújo Damasceno. A pretendente:TALITA DE LIMA CARDIA, estado civil solteira, 
profi ssão corretora de seguros, nascida em Osasco, SP,no dia (03/10/1990), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jaime Luiz Cardia e de Maria 
Josefa de Lima Cardia.

O pretendente:EMERSON HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de produção, nascido nesta Capital, SP,no dia (12/10/1990), resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Henrique da Silva 
e de Marli dos Santos Lima Silva. A pretendente:AMANDA GAMA, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Osasco, SP,no dia (24/06/1978), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Gama e de 
Francisca de Souza Gama.

O pretendente:TIAGO DE ANDRADE SOBRAL, estado civil solteiro, profi ssão 
segurança, nascido em Panelas, PE,no dia (28/09/1990), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Batista de Sobral e de Maria José de 
Andrade Sobral. A pretendente:JOSIVANIA MARIA DE LIMA, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em Barreiros, PE,no dia (21/04/1995), residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Agostinho de Lima e de Maria 
Josinete da Silva de Lima.

O pretendente:GERALDO LEITE BARBOZA, estado civil solteiro, profi ssão limpador 
de vidros, nascido em Cachoeirinha, Estado de Pernambuco, PE,no dia (15/06/1965), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Leite Barboza 
e de Quiteria Alixandrina da Conceição. A pretendente:ELZA PEREIRA DE SOUZA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Pedra Azul, MG,no dia (20/05/1969), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Pereira de Souza e 
de Julita Pereira de Souza.

O pretendente:LEONARDO JOUGUET SANTIAGO, estado civil solteiro, pro-
fissão atendente, nascido no Rio de Janeiro, RJ,no dia (22/07/1998), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Andre Francisco Santiago e de 
Rosilene Silva Jouguet. A pretendente:CAROLINA DA SILVA LIMA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida nesta Capital, SP,no dia (19/03/1997), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Roberto de Lima e de 
Adriana da Silva de Farias.

O pretendente:CARLOS ALBERTO JOSÉ DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Osasco, SP,no dia (31/07/1980), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ernestino José de Sousa e de Elmira Maria de Sousa. 
A pretendente:MARIA MÔNICA DE OLIVEIRA MELO, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de produção, nascida em Garanhuns, PE,no dia (04/08/1986), residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Bartolomeu Vicente de Melo e de Luciana 
Maria de Oliveira Melo.

O pretendente:AGUINALDO SOUZA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão vigi-
lante, nascido em Maracás, BA,no dia (05/03/1966), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aurelino Costa e de Maria de Lourdes Souza Costa. 
A pretendente:CAMILA DE SOUZA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, São Paulo, SP,no dia (27/02/1989), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauricio de Oliveira e de Maria Regina Jurema 
de Souza Oliveira.

O pretendente:JOSE RICARDO DIAS, estado civil divorciado, profissão operador 
de máquinas, nascido em Uberaba, MG,no dia (17/09/1979), residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Carlos Dias e de Maria Aparecida 
Modesto Dias. A pretendente:ROSANA DOS SANTOS LACERDA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida nesta Capital, SP,no dia (03/11/1987), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Audivio Ferreira Lacerda e de 
Delvanice Jesus dos Santos.

O pretendente: FELIPE SILVA GUERRERO, estado civil solteiro, profi ssão balco-
nista, nascido nesta Capital, SP,no dia (18/06/1992), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jesus Fernando Guerrero e de Rosana da Silva 
Aparecido Guerrero. A pretendente:AMIRIS SOARES SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Franco da Rocha, SP, no dia (05/10/1994), residente e 
domiciliada em Francisco Morato, SP, fi lha de Amauri Soares da Silva e de Alaides 
de Almeida Lima Silva.

O pretendente:RICARDO HENRIQUE DA SILVA ALVAREZ, estado civil solteiro, 
profi ssão balconista, nascido nesta Capital, SP,no dia (18/08/1990), residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Vila Alvarez e de Alessandra 
Barbosa da Silva. A pretendente:YARA SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão assistente administrativo, nascida nesta Capital, SP,no dia (20/06/1995), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Robson dos Santos e 
de Roseli da Silva Santos. 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Ipirá - BA, data-nascimento: 04/11/1959, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel Pereira da Silva e de Ana Bastos. A 
pretendente: LUCINEIDE REGINA DOS SANTOS, profi ssão: cozinheira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Correntes - PE, data-nascimento: 22/08/1975, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Francisco dos Santos e de Regina Quiteria 
dos Santos. R$ 12,58 

O pretendente: JOHNNY PETERSON DA NOBREGA ESCALANTE, profi ssão: autô-
nomo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/12/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mario Jaime Escalante Osorio e 
de Cleonice da Nóbrega Escalante Osorio. A pretendente: FRANCISCA JOSELENA 
DOS SANTOS, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Acaraú - CE, 
data-nascimento: 28/07/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Marcílio César dos Santos e de Antonia Edileuda dos Santos.  R$ 12,58 

O pretendente: IVAN APARECIDO DA SILVA, profi ssão: professor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 18/05/1977, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Pereira da Silva e de Virgilina Maria da Silva. 
A pretendente: ISMENIA MARIA PIRES VAZ, profi ssão: professora, estado civil: di-
vorciada, naturalidade: Uruburetama - CE, data-nascimento: 14/11/1978, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Braga Vaz e de Maria de Lourdes 
Pires.  R$ 12,58

O pretendente: FELIPE BERTOLI DE SOUZA GOBBIS PAGLIUCA, profi ssão: mo-
torista, estado civil: solteiro, naturalidade: Juquiá - SP, data-nascimento: 06/03/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Paulo Gobbis Pagliuca e de Rena-
ta Bertoli de Souza Gobbis Pagliuca. A pretendente: DANIELE SANTOS EPIFÂNIO, 
profi ssão: promotora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 22/04/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Sebastião de Paulo Epifânio e de Zenaide Santos Epifânio.  R$ 12,58 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Empresas & Negócios

O pretendente: SILLAS RUSSODIVITO MARTINS, nascido nesta Capital, Bom Retiro - 
SP, no dia 17/07/1986, estado civil solteiro, profi ssão publicitário, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Zaqueu Silas de Jesus Martins e de Maria 
Cibele Russodivito Martins. A pretendente: MARIANA RODRIGUES MARIANO, nascida 
nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 27/12/1985, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nivaldo Leite Mariano 
e de Maria das Graças Lacerda Rodrigues Mariano.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

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

Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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: MARIO JOSÉ DE SOUZA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/06/1994), residente e 
domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Mario José de Souza e de Irani Alves das 
Graças Souza. A pretendente: BRUNA SOUZA BARBOSA DE FREITAS, estado civil 
solteira, profi ssão analista de suporte, nascida em São Paulo, SP no dia (20/09/1991), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos Barbosa de Freitas e de 
Cleuza Martins de Souza.
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 CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial
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