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BOLSAS
O Ibovespa: -0,59% Pontos: 
77.473,18 Máxima de +0,14% 
: 78.038 pontos Mínima de 
-1% : 77.149 pontos Volume: 
8,06 bilhões Variação em 2018: 
1,4% Variação no mês: -2,21% 
Dow Jones: +0,06% Pontos: 
26.064,02 Nasdaq: +0,15% 
Pontos: 8.030,04 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 4,1371 Venda: R$ 4,1376 
Variação: +1,38% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 4,22 Venda: R$ 4,32 
Variação: +1,33% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 4,1186 Venda: R$ 
4,1192 Variação: +1,24% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 4,0770 
Venda: R$ 4,2870 Variação: 
+1,35% - Dólar Futuro (setem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,44% 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$ 1.214,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,13% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 159,500 
Variação: +0,95%.

bro) Cotação: R$ 4,1395 Variação: 
+1,37% - Euro (às 17h34) Compra: 
US$ 1,1695 Venda: US$ 1,1695 
Variação: +0,14% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,8360 Venda: R$ 
4,8380 Variação: +1,47% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,7670 Ven-
da: R$ 5,0300 Variação: +1,62%.

Futuro: -0,19% Pontos: 77.985 
Máxima (pontos): 78.565 Míni-
ma (pontos): 77.585. Global 40 
Cotação: 721,297 centavos de 
dólar Variação: -0,41%.

“A ignorância 
é a maior 
multinacional
do mundo”.
Paulo Francis (1930/1997)
Jornalista brasileiro

seja provado que a substância 
traz riscos à saúde, os produ-
tores precisarão se adaptar. 
“Mas temos que ter um prazo 
para que a indústria química 
coloque algum produto para 
substituí-lo” (ABr).

O ministro da Agricultu-
ra, Blairo Maggi, disse 
ontem (28) que, se a 

proibição do uso do glifosato 
for mantida, as safras de milho 
e soja podem ser inviabiliza-
das. “Não temos um produto 
que substitua o glifosato nesta 
safra, neste período. Fica 
muito difícil levar adiante já 
que o Brasil planta 95% da 
sua área de soja e milho com 
plantio direto e o glifosato é 
a base desse processo. Não 
tê-lo signifi ca não conseguir 
colher. Um prejuízo bastante 
grande”, disse após participar 
de um evento na Fiesp.  

 Maggi: proibição do 
glifosato pode inviabilizar 
safra de soja e milho

Segundo o ministro, os pro-
dutores não estão preparados 
para uma interdição ao her-
bicida. “O glifosato é a base 
para a dessecação e o plantio 
direto. Nós não temos mais 
nas fazendas grades, arados, 
esses instrumentos mecânicos 
para preparar o solo. Tudo é 
na base química. Não usá-lo 
signifi ca não ter a possibilidade 
de plantar”, acrescentou.

Conhecido comercialmente 
como Roundup, o glifosato é 
um herbicida usado contra 
ervas daninhas indesejadas em 
produções agrícolas. No último 
dia 7, a juíza Luciana Raquel 

Tolentino de Moura, da 7ª Vara 
da Justiça Federal em Brasília, 
determinou a suspensão de 
registro de todos os produtos 
que utilizam abamectina e 
glifosato.

Em liminar, a magistrada 
disse que as substâncias não 
devem ser usadas ou comer-
cializadas até que se feita uma 
reavaliação toxicológica das 
substâncias pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). A juíza ressalta que 
o glifosato é apontado como 
possível cancerígeno pela 
Organização Mundial da Saú-
de (OMS) e pela Associação 

O Brasil planta 95% da sua área de soja e milho com plantio direto e o glifosato

é a base desse processo. Não tê-lo signifi ca não conseguir colher.

Brasileira de Saúde Coletiva.
Na última sexta-feira (24), 

a Advocacia-Geral da União 
(AGU) ingressou com recurso 
contra a liminar que suspendeu 
o uso do glifosato. O ministro 
destacou ainda que o produto 

tem se mostrado confiável. 
“Difícil aparecer um produto 
tão seguro quanto o glifosato. 
Ele é biodegradável, está há 
muitos anos no mercado. É 
bastante barato”, defendeu. No 
entanto, Maggi disse que, caso 

O Índice de Confi ança do Em-
presário do Comércio (Icec) 
recuou 2,5% de julho para 
agosto, fechando o mês em 
103,7 pontos. Os dados foram 
divulgados ontem (28), no Rio 
de Janeiro, pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC). Ela 
atribui a queda “às frustrações 
decorrentes do fraco desempe-
nho da economia, que fi zeram 
com que 72% dos empresá-
rios do varejo observassem 
deterioração signifi cativa do 
cenário econômico brasileiro 
nos últimos meses”.

O levantamento mostra que o 
subíndice que analisa a avalia-
ção das condições da economia 
encolheu 6,1% na passagem de 
julho para agosto e, pela primei-
ra vez em mais de dois anos, 
retrocedeu no comparativo 
anual, ao cair 2,6% em relação 
a agosto do ano passado.

Já a expectativa em relação 
ao desempenho econômico 
do país, ao fechar agosto em 
133,7 pontos, atingiu seu me-
nor patamar dos últimos 12 
meses. “A elevada incerteza 
do cenário político a menos 
de um mês e meio do primeiro 
turno das eleições nos leva 
a projetar um crescimento 
menor das vendas no segundo 
semestre”, justifi cou o chefe 
da Divisão Econômica da CNC, 
Fabio Bentes.

Incerteza do cenário político 

projeta crescimento menor das 

vendas no segundo semestre.

Assassinatos no 1º semestre 
chegam a 26,1 mil

Pelo menos 26,1 mil pessoas 
foram assassinadas no primeiro 
semestre de 2018 no Brasil, 
segundo levantamento feito 
pelo site de notícias G1 em 
parceria com o Núcleo de Es-
tudos da Violência da USP e o 
Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública.

As estatísticas incluem homi-
cídios dolosos (com intenção 
de matar), latrocínios (roubo 
seguido de morte) e lesões 
corporais seguidas de morte. 
Em média, foram registrados 
4,3 mil casos por mês, o que 
representa uma taxa de 12,5 
homicídios para cada 100 mil 
habitantes no país durante os 
primeiros seis meses do ano.

Segundo a pesquisa, o estado 
mais violento do país é Roraima, 
que tem média de 27,7 mortes 
para cada 100 mil habitantes, 
seguido por Rio Grande do 
Norte (27,1), Ceará (26) e Acre 
(26).São Paulo foi o estado com 
menor índice de crimes (3,8) 
(ANSA).

O ministro-chefe da Casa Ci-
vil, Eliseu Padilha, disse ontem 
(28) que o presidente Temer 
não tem pressa em escolher o 
nome do novo líder do governo 
no Senado que vai substituir 
Romero Jucá. A decisão será 
tomada ‘no momento necessá-
rio’. Na sua avaliação, a saída 
de Jucá “é uma perda”, mas é 
compreensível que ele tenha 
tido que fazer uma opção entre 
fi car como líder do governo ou 
fi car como líder daqueles que 
lhe deram o mandato de sena-
dor, se referindo à população 
de Roraima. 

Sobre a escolha de um 
novo nome, Padilha disse que 
quando o Senado retomar as 
atividades regulares o presi-
dente Temer já terá escolhido 
o novo líder. Questionado se 
estaria descartada a perma-
nência do vice-líder, Fernan-
do Bezerra (MDB-PE), no 

Ministro-chefe da Casa Civil, 

Eliseu Padilha.

Gol da temporada
O gol de bicicleta marcado pelo 

português Cristiano Ronaldo contra 
seu atual clube, a Juventus, nas quar-
tas de fi nal da última Liga dos Campe-
ões, foi considerado o gol mais bonito 
da temporada 2017-2018, em votação 
popular promovida pela UEFA. O gol 
do português, que defendia o Real 
Madri naquela partida, recebeu 197 
mil votos e superou o marcado pelo 
francês Dimitri Payet, do Olympique 
de Marselha, nas semifi nais da Liga 
Europa contra o RB Leipzig, que teve 
35 mil votos. 

STF manda soltar
ex-diretor da Dersa

A Segunda Turma do STF de-
terminou ontem (28) a soltura 
de Pedro da Silva, ex-diretor da 
Dersa, preso em  21 de junho, na 
Operação Pedra no Caminho, 
da Polícia Federal, que inves-
tiga desvio de R$ 600 milhões 
na construção do trecho norte 
do Rodoanel. Por 3 votos a 2, o 
colegiado seguiu voto proferido 
pelo relator do habeas corpus 
protocolado pelos advogados 
de defesa do acusado, ministro 
Gilmar Mendes.

O ministro entendeu que 
não há justifi cativas para ma-
nutenção da prisão preventiva, 
que pode ser substituída por 
medidas cautelares, como a 
entrega do passaporte à Justiça 
e a proibição de deixar o país 
e de entrar nas dependências 
da Dersa. Além de Mendes, 
votaram pela concessão de 
liberdade os ministros Dias 
Toffoli e Ricardo Lewando-
wski. Edson Fachin e Celso 
de Mello fi caram vencidos e 
votaram pela manutenção da 
prisão por entenderem que há 
informações no processo que 
remetem a suposta tentativa 
do ex-diretor de determinar a 
destruição de provas.

A investigação que resultou 
na Operação Pedra no Cami-
nho teve início em 2016 com a 
instauração de um inquérito a 
partir da denúncia de um ex-
-gerente de uma empreiteira 
(ABr).

São Paulo - O candidato à 
Presidência pelo Novo, João 
Amôedo, disse ontem (28), que 
não acredita em salvador da 
pátria. Amoêdo foi o segundo 
presidenciável a participar da 
série Estadão-Faap Sabatinas 
com os Presidenciáveis. “A 
população é que vai decidir, e 
estou muito confi ante de que 
a gente crescerá. O Novo tem 
ganhado muito espaço. Cabe ao 
cidadão fazer a opção”, disse o 
candidato. “O salvador da pátria 
é cada um de nós.”

Questionado sobre a crise na 
Venezuela, o candidato criticou 
as relações de governos brasilei-
ros com o chavismo. “O Brasil, 
no caso da Venezuela, falhou lá 
atrás”, afi rmou o candidato. “O 
Brasil apoiou muito esse regime 
(chavista), e temos candidatos 
à Presidência que ainda apoiam. 
Precisamos de uma atitude mais 
rígida, mais fi rme, e fazer com 
que organismos internacionais 
participem desse processo. 
Sou contra fazer boicotes ou 
sanções, porque vai piorar a 
situação de quem está lá”.

Sobre política externa, Amoê-
do disse também que o País pre-
cisa de mais acordos comerciais. 
“A política externa tem fator de-
terminante, que é fazer o básico, 
representar o básico, dar auxílio 
aos brasileiros no exterior, mas 
vender o Brasil no bom sentido, 

Candidato à Presidência pelo 

Novo, João Amôedo.
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Trata-se de R$ 167 bilhões ao 
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oRio - O diretor-geral da 
Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP), Décio Oddone, estima 
que, até 2054, o Brasil deverá 
receber investimentos de R$ 
1,8 trilhão no setor de petró-
leo e gás natural, o que vai 
proporcionar arrecadação de 
R$ 6 trilhões para o governo 
em royalties e participações 
especiais. Em debate sobre o 
futuro do setor, Oddone obser-
vou que o valor corresponde ao 
défi cit fi scal do País. “Trata-se 
de R$ 167 bilhões ao ano, o 
que equivale ao défi cit fi scal 
do Brasil atualmente”, afi rmou.

Os investimentos levam em 
conta a realização do leilão da 
cessão onerosa, uma área ce-
dida pelo governo à Petrobras 
em 2010 em troca de ações da 
estatal e limitada a reservas de 
5 bilhões de barris de petróleo. 

Depois de explorar a área, a 
Petrobras descobriu reservas 

ANP prevê R$ 1,8 tri em investimento no 
setor e R$ 6 tri em royalties até 2054

presidenciais. “Se fi zer o lei-
lão do excedente da cessão 
onerosa e conseguir aumen-
tar o fator de recuperação 
dos campos maduros em 5%, 
vamos gerar investimentos de 
R$ 1,8 trilhão”, calculou. Ele 
prevê que o Rio de Janeiro 
receberá R$ 1 bilhão do total 
dos investimentos e R$ 480 
bilhões em arrecadação. São 
Paulo, segundo maior foco da 
indústria, deverá contar com 
R$ 220 bilhões e arrecadação 
de R$ 100 bilhões. 

O cálculo de Oddone leva 
em conta a instalação de 27 
plataformas para cumprir os 
contratos das rodadas de lici-
tações até 2016, que vão gerar 
investimentos de R$ 520 bi-
lhões. Também estão previstas 
22 plataformas para atender os 
contratos das rodadas realiza-
das em 2017/2018 e 2019, em 
que são esperados investimen-
tos R$ 504 milhões (AE).

de até 15 bilhões de barris, 
e por isso o governo decidiu 
fazer um leilão para vender 
o excedente (10,8 bilhões de 
barris de petróleo). 

Segundo Oddone, ainda é 
possível realizar o leilão do 
excedente da cessão onerosa 
este ano, depois das eleições 

Temer ‘sem’ pressa para 
escolher novo líder no Senado

posto, o ministro respondeu 
que não, mas que Temer 
ainda não fez a escolha: “Não 
significa dizer que não fica o 
vice-líder. Pode ficar o vice-
-líder. Mas o presidente ainda 
não escolheu. Ele vai escolher 
no momento em que seja o 
necessário” (ABr).

Confi ança no Comércio piora 
para 72% dos varejistas

Para ele, “a desvalorização 
do real, o ritmo fraco do mer-
cado de trabalho, as pressões 
de custos e o cenário externo 
mais desfavorável têm levado a 
economia e o comércio ao mais 
fraco ritmo de crescimento dos 
últimos meses”, enfatizou. 

Apesar deste cenário nega-
tivo, dentre os componentes 
relativos aos investimentos, a 
contratação de funcionários 
aponta o futuro de forma 
mais positiva: acima dos 100 
pontos, uma vez que mais 
da metade dos empresários 
do setor (56,9%) ainda pre-
tende aumentar o quadro de 
funcionários nos próximos 
meses (ABr).

Amôedo não acredita em 
‘salvador da pátria’

abrir as portas comercialmente, 
fazer acordos para reduzir tri-
butação”, afi rmou. 

O candidato defendeu ainda 
uma reforma do Estado, que, 
segundo ele, passaria por 
uma reforma da Previdência 
e a venda de estatais como o 
Banco do Brasil e a Eletrobrás, 
além de partes da Petrobras. 
“O Congresso custa R$ 10,5 
bilhões por ano. A gente começa 
a somar esses números...”, disse 
o candidato. Amôedo defendeu 
as principais medidas adotadas 
pelo governo Michel Temer no 
âmbito econômico. Disse que, se 
eleito presidente, vai manter a 
PEC do Teto de Gastos, a refor-
ma trabalhista e a possibilidade 
de terceirização da atividade-
-fi m das empresas (AE).

Dia Nacional do 
Voluntariado

Brasília - Em clima de fi m de 
governo e impedido de reali-
zar ações devido às regras do 
período eleitoral, o presidente 
Temer tenta realizar eventos 
no Palácio do Planalto para 
movimentar a sua agenda. 
Ontem (28), ele recebeu uma 
plateia formada por integrantes 
de organizações que realizam 
trabalhos voluntários em todo 
o país para comemorar o Dia 
Nacional do Voluntariado. 

Em seu discurso, Temer te-
ceu um longo elogio à primeira-
-dama, Marcela Temer, desta-
cando seu trabalho na área. 
O presidente afi rmou que a 
esposa recebe diversos grupos, 
principalmente de crianças, no 
Palácio da Alvorada. “E quando 
ela volta para casa, eu vejo que 
ela fi ca muito alegre com isso”, 
afi rmou.

Temer disse ainda que a 
alegria de Marcela deve ser a 
alegria de todos os voluntários. 
“O voluntariado é a própria 
personifi cação da solidarieda-
de”, disse. O presidente tam-
bém justifi cou a realização do 
evento no Palácio do Planalto 
ao dizer que esse tipo de ação 
“serve para incentivar outras 
pessoas”. “Muitas vezes inau-
guramos obras suntuosas, mas 
esta é uma obra espiritual, que 
traz a alma humana, que traz 
a ideia de que as pessoas vão 
colaborar e trazer satisfação 
pessoal”, afi rmou (AE).
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A economia e a fantasia

A vida está aborrecida 

para muitas pessoas. 

A questão do suicídio 

de jovens vem à tona, 

mas em análises sem 

profundidade 

As novas gerações viram 
muitas coisas feias e 
hoje observamos a vida 

vazia e incompreendida que 
afeta bilhões de pessoas. 
Por mais dolorido que seja o 
despertar para a vida adulta, 
o jovem precisa reconhecer 
o presente que a vida é. Não 
é à toa que muitas coisas dão 
errado, sempre há uma causa. 
Drogas, alcoolismo, cigarros, 
tudo danoso, constituem um 
atentado contra a saúde. A 
maconha, além do mais, afeta 
o cérebro e a psique, ou como 
dizem, é o cigarro de pessoas 
com problemas psíquicos. 

Causa espanto o montante 
de dinheiro envolvido no ne-
gócio. A questão do dinheiro 
se complica. Comércio e in-
dústria necessitavam de um 
instrumento para agilizar as 
operações; foi aí que o pesado 
dinheiro metálico foi sendo 
substituído pelo simples papel 
impresso, mas com este veio 
uma nova questão: quem vai 
controlar e quem vai garantir o 
dinheiro que acabou se tornan-
do uma variável independente 
dissociada da economia real 
que é a geradora de produção e 
lucro. Daí surgiram as confusas 
medidas de gestão monetária 
e passamos a viver no mundo 
da fantasia.

Com o reducionismo imposto 
à indústria, surgiram várias 
consequências negativas, 
como o atraso geral na esfera 
de produção, na capacidade 
técnica da mão de obra e no 
bom preparo das novas ge-
rações. Arraso geral. O Brasil 
descuidou da indústria desde 
que implantou uma dolariza-
ção disfarçada. Qual é a reco-
mendação dos candidatos para 
recuperar o atraso no setor 
produtivo?

O problema dos países com 
desequilíbrio nas contas in-
ternas e externas é que estes 
passaram a cobrir os défi cits 
com dinheiro de curto prazo, o 
hot, que entra e sai a qualquer 
hora, sem compromisso, apenas 
olhando para o diferencial de 
juros. Um desarranjo que não se 
sabe como ou quando será re-
solvido, e tome precarização em 
larga escala. A estruturação das 

fi nanças tem levado a continu-
ado défi cit sem que nada tenha 
sido feito além das conturbadas 
dolarizações e sacrifícios.

Os governantes descuidam 
das contas como se estives-
sem na casa de ninguém e o 
resultado são essas dívidas 
enormes constituídas sem 
que ocorressem melhorias no 
país. Na Argentina, a dívida 
equivale a 50% do PIB, algo 
equivalente a 300 bilhões de 
dólares, sendo 210 bilhões a 
dívida externa. O défi cit anual 
acrescenta 30 bilhões. Um 
desarranjo produzido ao longo 
de décadas. No século passado, 
no Brasil, muitas empresas 
caíram na Resolução 63 para 
empréstimos em dólar e fi ca-
ram mal com a alta da moeda 
norte-americana. 

A armadilha se repete. As dí-
vidas em dólares de empresas 
dos países emergentes triplica-
ram, alcançando em 2016 cerca 
de US$ 25 trilhões, ou 110% 
do PIB dessas economias. O 
câmbio mata: se a empresa tem 
dívidas em dólares e receitas 
em moeda local, altas abruptas 
do dólar – ou desvalorizações 
súbitas da moeda local – podem 
trazer prejuízos consideráveis. 
Infl ação também traz danos, 
mas, se denominado em moeda 
local, essas perdas são mais 
fáceis de administrar do que 
as perdas cambiais. 

A economia se transformou 
no mundo da fantasia que 
surgiu com a possibilidade de 
emitir dinheiro do nada. Há 
muito mais dinheiro rodando 
especulativamente do que o 
montante do PIB global. O Bra-
sil já suportou muitas perdas 
nas escandalosas manobras 
cambiais. Quando o Real des-
valoriza, entram muitos dóla-
res, para saírem mais gordos 
quando o Real valoriza. Bilhões 
já se foram nessa gangorra. 

A recessão global vem aí, o 
Brasil que se cuide para não 
queimar sua reserva e que 
trate de produzir mais porque 
importar vai fi car difícil. É 
preciso, no mínimo, assegurar 
uma condição de sobrevivência 
condigna para não cairmos no 
caos e desordem.

 
(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 

parte do Conselho de Administração 
do Prodigy Berrini Grand Hotel, é 

articulista colaborador de jornais e 
realiza palestras sobre temas

ligados à qualidade de vida.
Coordena os sites

(www.vidaeaprendizado.com.br) e 
(www.library.com.br).

E-mail: (bicdutra@library.com.br);
Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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Pesquisa realizada nos Esta-
dos Unidos apontou que mais 
da metade dos adolescentes 
entrevistados (54%) consi-
deram passar muito tempo 
com o celular. O levantamento 
foi uma iniciativa do centro 
de pesquisas Pew Research 
Center. Foram entrevistados 
743 meninos e meninas de 
13 a 17 anos e 1.058 pais 
de diversas regiões do país. 
Quase metade dos jovens 
ouvidos (44%) disse checar 
o telefone assim que acorda 
para verifi car o recebimento 
de novas mensagens. Segundo 
os dados, 28% relataram que 
agem assim de vez em quando. 

O tempo navegando em 
redes sociais foi objeto de 
preocupação de 41% dos 
adolescentes consultados. 
No caso de videogames, o 
percentual caiu para 26%. 
Do total, 58% comentaram 
sentir que devem responder 
a uma mensagem enviada, 
sendo 18% frequentemente 
e 40% em alguns momentos. 
“Meninas são de alguma for-
ma mais prováveis do que 
meninos de dizer que passam 
muito tempo em redes sociais 
(47% a 35%). Em contraste, 
garotos são quatro vezes mais 
prováveis de passar muito 
tempo jogando videogames 
(41% a 11%)”, analisaram 
os autores.

Metade dos jovens ouvidos disse checar o telefone assim que 

acorda para verifi car novas mensagens.

Dados apurados pelo Indi-
cador de Reserva Finan-
ceira da Confederação 

Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e do Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) revelam 
que em junho apenas 18% da 
população conseguiu poupar. 
Em média, o valor guardado foi 
de R$ 520. Já a maioria (73%) 
terminou o mês sem nenhuma 
reserva e a principal justifi ca-
tiva é a renda muito baixa, que 
inviabiliza sobras para guardar 
dinheiro (44%). 

Entre outros motivos apon-
tados, 17% alegam imprevistos, 
15% dizem não possuírem renda 
no momento — provavelmente 
por estarem desempregados — 
e 14% reconhecem que há falta 
de controle ou disciplina sobre 
os próprios gastos. O número de 
poupadores é maior nas classes 
A e B, chegando a 39%. Já nas 
classes C, D e E, esse percentual 
cai para 13%. Chama a atenção o 
fato de que mesmo nos extratos 
mais elevados de renda o volume 
de poupadores no mês de junho 
não alcançou nem a metade.

Para a economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti, 

A questão passa por adquirir hábitos de dispor de uma reserva mínima,

que possa crescer com o tempo e com o reforço dos juros.

O presidente norte-americano, Donald 
Trump, acusou ontem (28) o Google de 
manipular as suas ferramentas de pes-
quisa para que só mostrem notícias ruins 
sobre ele. “Os resultados da pesquisa 
do Google para ‘Trump News’ mostram 
somente reportagens da mídia fake news. 
Em outras palavras, eles manipularam, 
para mim e para os outros, para que todas 
as notícias sejam ruins. A mídia justa e 
conservadora está fora. Ilegal? 96% dos 
resultados para ‘Trump News’ são da mí-
dia de esquerda, muito perigoso”, tuitou 
o presidente.

O norte-americano, que sempre pole-
miza usando as suas redes sociais, disse 
ainda que o Google está reprimindo as 
vozes dos conservadores e escondendo 

No Twitter, presidente disse que site só 

mostra fake news.

O ex-atacante Ronaldo “Fe-
nômeno” está muito próximo 
de se tornar o novo presidente 
e acionista majoritário do Real 
Valladolid, clube que disputa 
a primeira divisão do Cam-
peonato Espanhol, informou 
a imprensa local. De acordo 
com o programa “El Larguero”, 
Ronaldo irá pagar 30 milhões 
de euros para adquirir o clube 
e ajudará o Real Valladolid 
a quitar sua dívida, que é de 
aproximadamente 25 milhões 
de euros.

Já segundo o jornal espanhol 
“As”, o ex-jogador ocupará o 
cargo máximo dentro do clube, 
mas manterá o atual mandatá-
rio do Valladolid, Carlos Suárez 
Sureda, como CEO. Essa não 
é a primeira vez que Ronaldo 
investe no futebol. Em 2014, o 
ex-jogador virou um dos sócios 
do Fort Lauderdale Strikers, 
dos Estados Unidos, mas o 
negócio não vingou e vendeu 
sua parte em 2016.

No Campeonato Espanhol, 
o Real Valladolid está na 14ª 
colocação com um ponto, con-

Ele será acionista majoritário 

e presidente do Real 

Valladolid.

Brasileiros 
têm direito a 
atendimento médico 
em três países

Você sabia que os brasileiros 
que tiverem como destino Por-
tugal, Itália e Cabo Verde têm 
direito ao atendimento médico 
nos sistemas da rede pública 
de saúde desses países? Isso 
acontece devido aos Acordos 
Multilaterais e Bilaterais entre 
o Brasil e esses três países. O 
acesso é garantido por meio 
do Certifi cado de Direito à As-
sistência Médica - CDAM, que 
pode ser solicitado nos núcleos 
estaduais e na sede do Ministé-
rio da Saúde, em Brasília. Nos 
últimos cinco anos, a retirada do 
CDAM por brasileiros cresceu 
329%, passando de 10.868 cer-
tifi cados emitidos para 46.687.

O CDAM garante ao viajante 
atendimento nos hospitais pú-
blicos das respectivas nações 
como se fosse cidadão local. 
Pode requerer o documento 
o viajante nascido no país, 
naturalizado ou estrangeiro 
residente no Brasil e que esteja 
contribuindo com a Previdência 
Social. A medida se restringe 
aos serviços públicos de saú-
de. Ou seja, se nesses países, 
os nativos pagarem por um 
procedimento hospitalar, o 
brasileiro também deverá pagar 
em igual característica. Da mes-
ma forma, os procedimentos 
gratuitos aos nativos também 
serão gratuitos aos brasileiros 
portadores do CDAM (Ag.
Saúde). 
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Apenas 18% dos brasileiros 
conseguiram poupar em junho

O consumidor brasileiro continua sem o hábito de fazer reserva fi nanceira

os dados mostram que não é 
só nas classes de menor renda 
que a cultura de poupar é um 
problema. “A questão passa por 
adquirir hábitos de dispor de 
uma reserva mínima, que possa 
crescer com o tempo e com o 
reforço dos juros. Sem reserva fi -
nanceira, quando os imprevistos 
acontecem o consumidor acaba 
sendo empurrado para linhas 
de crédito que são muito caras, 
como empréstimos e cheque 
especial, por exemplo”, analisa.

Outro dado da sondagem 
revela que 35% dos brasileiros 
costumam poupar habitual-

mente, sendo que 28% afi rmam 
guardar o que sobra do orça-
mento e 7% estipulam um valor 
a ser poupado. Já 55% dizem 
não ter o hábito de poupar. 
Entre os brasileiros que têm o 
hábito de poupar, o principal 
objetivo apontado é cobrir 
imprevistos que possam surgir 
(53%). Outro destino para o di-
nheiro guardado é garantir um 
futuro melhor à família (37%), 
enquanto há quem faça uma 
reserva no caso de desemprego 
(28%). Além dessas fi nalidades, 
17% disseram juntar para a 
aposentadoria, 16% para arcar 

com a educação dos fi lhos, 
15% para viagens e 15% para 
a reforma da casa.

A velha e conhecida Pou-
pança continua liderando as 
aplicações, citada por 64% dos 
que poupam habitualmente. 
Enquanto guardar dinheiro 
em casa é a segunda opção, 
mencionada por 25% dos 
brasileiros. Em terceiro lugar, 
aparece a Conta Corrente 
(15%); em quarto, os Fundos 
de Investimentos (9%); em 
quinto, a Previdência Privada 
(7%); e por último, os CDBs 
(7%) - (CNDL/SPC).

Tempo gasto com celular 
preocupa adolescentes e pais

Mais da metade (56%) dos 
entrevistados relacionaram a 
falta de um telefone móvel a 
sentimentos negativos, como 
solidão, ansiedade ou raiva. Os 
índices são maiores no caso de 
meninas. Embora a avaliação 
sobre os hábitos varie por dis-
positivo, parte importante dos 
entrevistados informou adotar 
medidas para reduzir a presen-
ça dessas tecnologias em suas 
vidas. Iniciativas de redução 
da intensidade do uso foram 
relatadas por 58% no caso de 
videogames, 57% para as mídias 
sociais e 52% para celulares.

Os autores da pesquisa tam-
bém ouviram pais e mães para 
saber sobre seus hábitos e como 

veem o comportamento dos 
fi lhos em relação a tecnologias 
digitais. O índice de avaliação 
dos entrevistados sobre seus 
próprios hábitos foi menor tan-
to no uso excessivo de celulares 
(36%) quanto de redes sociais 
(23%). O percentual também 
foi menor quando perguntados 
se acessam o celular assim que 
acordam (20%). Já ao falar 
sobre seus fi lhos, 65% mani-
festaram preocupação com o 
tempo gasto pelos adolescen-
tes com dispositivos digitais. 
Em razão dessa preocupação, 
mais da metade (57%) limitam 
o tempo que seus fi lhos podem 
passar utilizando esses dispo-
sitivos (ABr).

Ronaldo ‘Fenômeno’ 
está perto de

comprar clube espanhol

quistado no empate sem gols 
diante do Girona. Na terceira 
rodada, os blanquivioletas jo-
garão contra o Getafe, fora de 
casa. O Valladolid possui 43 
participações na elite do futebol 
espanhol, sendo o seu melhor 
resultado um quarto lugar na 
temporada 1962/63 (ANSA).

Donald Trump acusa Google de 
‘manipular pesquisas’

informações que são boas. “Isso é uma 
situação séria que será abordada”, con-
cluiu o presidente.  Por outro lado, o 
presidente não credita as informações 
nem os “96%” citados à nenhuma pesqui-
sa. Assim, os dados do seu tuíte também 
seriam classifi cados como fake news. 

Além disso, também ontem (28), 
Trump postou no Twitter uma citação 
do apresentador Lou Dobbs que afi rma 
que o presidente “é aquele que fez mais 
pelas minorias no país em décadas”. 
Ainda assim, o mandatário não é bem 
visto nas comunidades LGBTQ+, negra, 
migrante, nem no movimento feminista. O 
comentário mais curtido de um seguidor 
que responde a esse tuíte aponta: “Fake 
News” (ANSA).
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A - Corrida Contra o Câncer 
Especialista no tratamento do câncer de mama e hospital com a maior 
demanda desta especialidade na cidade de São Paulo, o IBCC (Instituto 
Brasileiro de Controle do Câncer) reune cerca de sete mil pessoas na 57° 
‘Corrida Contra o Câncer de Mama’ no próximo dia 30 de setembro, a 
partir das 7h, no Campo de Marte. O evento terá os percursos de corrida 
de 5km e 10 km, além de caminhada de 3km para mulheres e homens. 
A corrida abre o calendário de ações da campanha ‘Outubro Rosa’, que 
será realizada pelo hospital que tem como uma das principais especia-
lidades oncológicas o câncer de mama. Os valores líquidos arrecadados 
pela Corrida serão revertidos para a Campanha “O Câncer de Mama no 
Alvo da Moda. Inscrições: (http://www.corridaibcc.com.br/index.html).

B - Robótica para Professores
O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em São 
Carlos, está com inscrições abertas para o curso Robótica II. Direcionado 
para professores da rede de ensino básico, o curso será realizado de 1º 
a 29 de setembro, aos sábados, das 9h às 12h. O curso abordará os se-
guintes tópicos: variáveis e constantes; sub-rotinas; sensores adicionais: 
bateria e botão enter; bibliotecas próprias; servomotor e movimentação 
da garra. Há 40 vagas disponíveis e as inscrições devem ser realizadas 
por meio do formulário eletrônico. A taxa de inscrição é de R$ 30 e deve 
ser paga via boleto bancário, que será gerado pelo sistema de inscrição. 
Mais informações: (https://bit.ly/2Ln0Br9). 

C - Robô Cortador de Grama
A Husqvarna, empresa de origem sueca que está há 40 anos no Brasil, 
fabricante e líder mundial em equipamentos para manejo de áreas ver-
des, participa pela primeira vez da Equipotel, principal feira do setor de 
hospitalidade na América Latina, que se realiza de 18 a 21 de setembro, 
na São Paulo Expo. O destaque da empresa para o mercado hoteleiro 
será o Automower, um robô cortador de grama que funciona a bateria 
e trabalha de maneira autônoma. O produto é lançamento no mercado 
nacional, mas já é líder de vendas na Europa e nos EUA. O Automower 
é capaz de trabalhar 24 horas por dia, em diferentes tipos de gramados, 
como terrenos íngremes, e em qualquer condição climática, até mesmo 
sob chuva. Mais informações (http://www.equipotel.com.br/).

D  - Amantes da Programação
Para apresentar o potencial dos desenvolvedores brasileiros, a ‘The 
Conf’’, evento focado em programação chega à sua segunda edição 
com uma expectativa de público em torno de 600 participantes. A 
Conferência, patrocinada pelas empresas de tecnologia Codeminer42, 
InfoQ e OmniTrade, será realizada nos dias 21 e 22 de setembro, no 
Centro de Convenções Rebouças, e reunirá desenvolvedores de todo 
mundo para falar sobre o seu trabalho somente em inglês para uma 
conferência verdadeiramente internacional. O encontro é totalmente 
“Code-Only” - fala focada em programação, independente de idioma ou 
plataforma; “And-Fun” - palestras proferidas por pessoas que realmente 
apreciam a arte da programação e se divertem fazendo isso. Inscrições 
e investimento estão descritos no site do evento: (www.theconf.club/).

E - Trabalhar em Barcelona
A Glovo, startup espanhola de entregas rápidas, está procurando pro-
fi ssionais brasileiros da área de tecnologia para trabalhar em Barcelona, 
onde a companhia tem sua sede ofi cial. As vagas, para as funções de Ba-
ckend Engineer, Frontend Engineer, Fullstack Engineer, Senior Systems 
Engineer e Solutions Engineer, e fi carão disponíveis até setembro ou 
enquanto as vagas permanecerem abertas. A Glovo Brasil fará a seleção 
dos candidatos, e dará todo o apoio para a transferência do profi ssional 
para Barcelona, incluindo a assessoria na intermediação com o consulado 
espanhol no processo de visto. Para os interessados em concorrer a um 
dos postos de trabalho, a candidatura pode ser feita pelo site (https://
glovoapp.com/pt-br/jobs), clicando em Trabalhe Conosco. 

F - Campeonato de Humor 
Itubaína, uma das marcas de refrigerante mais tradicionais do País, fabricada 
pelo Grupo Heineken no Brasil, realiza pela primeira vez, em parceria com 
o Risadaria, o ‘Campeonato Itubaína de Humor’. Os concorrentes terão 
que enviar três vídeos – de até três minutos cada - no formato que mais 
se identifi cam, como Stand-Up Comedy, Personagem, Musical, Paródias, 
Imitação, Esquetes de Humor, etc. Os vídeos serão avaliados por um júri 
técnico, que levará em consideração critérios como presença de palco e 
originalidade, e depois pelo público em geral, por meio de uma votação 
popular. Os interessados devem se inscrever gratuitamente no site (https://
www.campeonatoitubaina.com.br/), até o dia 9 setembro.

G - Português para Hispanofalantes  
A Escola do Trabalhador está com inscrições abertas para o Curso de 
Português para Hispanofalantes. Com isso, o número de cursos oferecidos 
pela plataforma virtual de ensino à distância do Ministério do Trabalho 
chega a 24. A implementação do curso se deu a partir de demanda do 
Subcomitê Federal para Interiorização dos Imigrantes. O curso tem 
como fi nalidade a inserção de hispanofalantes no contesto do cotidiano 
brasileiro, abordando temas como cultura, gramática, vocabulário e co-
municação. Cada curso dura aproximadamente 40 horas. Ainda assim, 
o conteúdo fi ca disponível por tempo indeterminado para que a pessoa 
inscrita. Inscrição é gratuita: (http://escolatrabalho.gov.br/). 

H - Fórum de Agronegócios
O Lide, Grupo de Líderes Empresariais, promove no dia 22 de setembro, o 
7º Fórum Lide de Agronegócios, na cidade de Ribeirão Preto, comandado 
pelo ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Serão debatidos temas 
de relevância ao setor como inovação tecnológica, defesa sanitária, comércio 
internacional e regulação de alimentos processados. Deverão participar do 
evento, no Hotel JP, o secretário-executivo do Ministério da Agricultura, 
Eumar Novacki; o secretário de Agricultura do Estado, Francisco Jardim; 
o coordenador de Agronegócios do Estado, José Valverde; e empresários 
como o presidente da BRF Pedro Parente; da John Deere Brasil, Paulo 
Hermann; do Sicredi, Jaime Basso; e o diretor região Brasil do Grupo Tereos, 
Jacyr Costa Filho. Para mais informações acesse: (www.lideglobal.com). 

I - Rótulos Portugueses 
Está nascendo a Casa Oliveira, o mais novo negócio da Domus Holding, 
grupo que agrega empresas de diferentes ramos de atuação, como têxtil, 
home decor, alimentos e bebidas, eventos e imobiliário. A importadora 
de alimentos e bebidas exclusiva de produtos portugueses é especia-
lizada em vendas B2B para todo o Brasil. O carro-chefe da casa serão 
os vinhos, sucedidos de outros itens, como azeites, destilados, águas e 
tônicas. Em princípio, os grandes distribuidores poderão escolher entre 
150 rótulos exclusivos de vinhos das regiões de Douro, Beira, Tras os 
Montes e Alentejo, com preços que variarão de R$ 30,00 a R$ 5 mil. 
Mais informações: (www.casaoliveiraimport.com).

J - Encontro de Mustang
Neste domingo (2), o Shopping Eldorado recebe o 14º Encontro Anual 
de Mustang no estacionamento externo do centro de compras. O evento, 
organizado pelo Clube do Mustang em parceria com o Eldorado, terá cerca 
de 150 automóveis expostos e acontece das 9h às 13h30. O público poderá 
ver de perto a evolução de um modelo de carro que se tornou um ícone da 
indústria e produzido desde o seu lançamento até hoje sem interrupção. Es-
tarão expostos, o primeiro Mustang de 1964, modelos de 2018, conversíveis, 
Hardtop, GT, V6, KR e Super Snake. Este ano o Clube do Mustang comemora 
a marca de 10.000.000 de unidades fabricadas do modelo em 54 anos.

A - Corrida Contra o Câncer
Especialista no tratamento do câncer de mama e hospital com a maior 

D  - Amantes da Programação
Para apresentar o potencial dos desenvolvedores brasileiros, a ‘The 

As pessoas de perfi l 

estável preferem 

sequências previsíveis

Ao contrário do que mui-
tas pessoas acreditam, 
a observação, a inves-

tigação e o espelhamento (se 
comportar de forma parecida 
com o cliente, porém discreta-
mente) são muito importantes 
na relação entre comprador e 
vendedor. 

Entretanto, para alcançar 
o sucesso nessa negociação o 
profi ssional precisa aprender 
a desenvolver habilidades e 
técnicas específi cas que, com 
o passar do tempo, lhe ofere-
çam a capacidade de analisar 
o consumidor e seu perfi l com-
portamental de forma natural.  
Assim, a probabilidade do 
sucesso da venda para ambos 
os lados só aumentará. 

O estudo e o desenvolvi-
mento dessas técnicas não são 
somente indicados, mas neces-
sários no universo das vendas. 
Afinal, muitos profissionais 
acabam deixando de ter clien-
tes satisfeitos, justamente, por 
não saberem como observar e 
interpretar o comportamento 
desse indivíduo. 

Diante desse cenário, anali-
sar a forma como o comprador 
movimenta o corpo, os ombros 
e o olhar enquanto fala, e tam-
bém como se comporta permi-
tem ao vendedor identifi car 
diversos sinais, que ajudam a 
comprovar se ele está à von-
tade ou retraído, bem como 
se deseja uma ajuda ou não. 

Além disso, o objetivo maior 
do vendedor deve ser contri-
buir na condução do discurso 
do comprador, proporcionan-
do que este se sinta à vontade 
e bem atendido. Afi nal, ele é o 
protagonista da ação e deve ser 
sempre o centro das atenções.

É necessário ainda que o 
profi ssional se torne também 
um analista comportamental, 

que entenda o perfi l do outro. 
Neste caso, existem quatro 
perfi s comportamentais a se-
rem observados e analisados: 
o dominante, o infl uente, o 
estável e o analítico. 

O dominante é o perfi l de 
comprador que gosta de falar 
primeiro, é ele quem toma a 
iniciativa, gosta de ser atendido 
rapidamente e muitas vezes 
não espera o vendedor para 
fechar ou desistir da compra. 
Já o segundo, o infl uente, adora 
ser o centro das atenções, fala 
e se movimenta muito, além de 
ser o falante da relação. 

Em contrapartida, o analítico 
gosta de dados, estatísticas, 
pensa muito antes de falar, é 
uma pessoa observadora, sen-
do o inverso do infl uente. Por 
fi m, a pessoa de perfi l estável 
prefere sequências previsíveis, 
procedimentos e relações 
estáveis, normalmente está 
muito preocupada com o rela-
cionamento interpessoal e às 
vezes, inclusive, pode chegar a 
abrir mão do seu próprio prazer 
para conquistar o equilíbrio da 
relação. 

Para concluir, ao se especia-
lizar e desenvolver técnicas de 
análise, o profi ssional de ven-
das adquire uma capacidade 
muito maior para identifi car, 
rapidamente, as principais 
características, sinais e perfi s 
dos clientes em potencial, além 
de conquistar mais facilmente 
a confiança do comprador, 
deixando-o mais à vontade. 

Afi nal de contas, em vendas 
quando as pessoas se sentem 
mais confortáveis e bem aten-
didas acabam fi cando mais 
sujeitas a tomar decisões, o 
que aumenta a propensão a 
comprar e, até mesmo, a re-
tornarem ao estabelecimento 
e indicarem para amigos e 
conhecidos.  

(*) - É diretor do Instituto Brasileiro de 
Vendas (www.ibvendas.com.br).

Mário Rodrigues (*)

Cobrança postal 
em encomendas 
internacionais

Todas as encomendas internacio-
nais que chegarem ao Brasil pelos 
Correios estarão sujeitas à cobrança 
do despacho postal, no valor de R$ 
15. A medida já está valendo desde 
segunda-feira (27). Nos últimos 
anos, o serviço era cobrado apenas 
para os objetos tributados pela 
Receita Federal. “Porém, com o au-
mento das importações, a empresa 
precisou injetar mais recursos na 
operação para manter o padrão do 
serviço”, informou os Correios, em 
nota. Segundo a empresa, o valor 
cobrado, de R$ 15, é quatro vezes 
menor que a média praticada por 
outros operadores logísticos para 
realizar procedimentos similares. 

O despacho postal, entretanto, 
não deve ser confundido com tri-
buto ou frete. O serviço se refere às 
atividades de suporte ao tratamento 
aduaneiro realizadas pelo operador 
postal, como o recebimento dos 
objetos e inspeção por raio X, forma-
lização da importação no sistema da 
Receita (quando for o caso), trata-
mento de eventuais inconformidades 
(objetos proibidos, perigosos ou 
com exigências específi cas), reco-
lhimento e repasse dos impostos à 
Receita (quando houver tributação), 
disponibilização de informações ao 
importador para desembaraço da 
remessa via internet, entre outras.

Os destinatários que estiverem 
aguardando encomendas do ex-
terior devem acessar o sistema de 
rastreamento de objetos e realizar 
o pagamento do despacho postal 
por meio de boleto ou cartão de 
crédito. O prazo de entrega do objeto, 
conforme o serviço contratado no 
momento da compra, passa a contar 
a partir da data da confi rmação do 
pagamento (ABr).

O indicador registrou a terceira queda consecutiva

e recuou 0,4 ponto.

O Índice de Confiança da 
Indústria (ICI) recuou 0,4 
ponto de julho para agosto, 
fechando em o mês em 99,7 
pontos – o menor desde os 
99,4 pontos relativos a janei-
ro. Pela métrica de médias 
móveis trimestrais, o indi-
cador registrou a terceira 
queda consecutiva e recuou 
0,4 ponto, para 100 pontos. 
Os dados do ICI de agosto fo-
ram divulgados ontem (28) 
pelo Ibre da FGV e indicam 
que em agosto o Índice da 
Situação Atual (ISA) caiu 
1,1 ponto, para 97,9 pontos. 

Mantendo-se acima do ní-
vel neutro (de 100 pontos), 
o Índice de Expectativas 
(IE) subiu 0,3 ponto, para 
101,4 pontos. Ainda assim, 
a melhora das expectativas 
atingiu apenas 9 dos 19 seg-
mentos - menos da metade. 
Para a coordenadora da 
Sondagem da Indústria da 
FGV, Tabi Thuler Santos, “a 
fragilidade da recuperação 
industrial, retratada pela 
sondagem ao longo do ano, 
culmina em agosto com o ICI 
registrando nível inferior aos 
100 pontos (baixa confian-
ça) pela primeira vez desde 
janeiro”.

Os números de agosto do 
Índice de Confi ança da Indús-
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Os lotes serão ofertados 
individualmente e pode-
rão ser adquiridos para 

contratos de 36 meses ou 12 
meses. Em três anos, os con-
tratos somam um total de 14,4 
milhões de barris de petróleo.

As empresas são Shell Brasil, 
Total E&P Brasil, Repsol Sino-
pec e Petrobras. O leilão será 
realizado na bolsa de valores 
B3, em São Paulo, na próxima 
sexta-feira (31). Para o período 
de 36 meses, a produção esti-
mada da União que será leiloada 
é de 10,6 milhões de barris de 
petróleo. Para o período de 12 
meses, a produção estimada 
é de 1,8 milhão de barris de 
petróleo.

A Área de Desenvolvimento 
de Mero está localizada a 170 
km do litoral do estado de Rio 
de Janeiro, faz parte da Bacia 
de Santos, e é explorada por um 
consórcio operado pela Petro-
bras, com 40% de participação; 

Em três anos, os contratos somam um total de 14,4 milhões de 

barris de petróleo.
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Pré-Sal habilita quatro empresas 
para 2º Leilão de Petróleo

A Pré-Sal Petróleo habilitou quatro companhias de petróleo para participar do 2º leilão de Petróleo da 
União, em que serão ofertados contratos de compra e venda de petróleo da União oriundos da Área de 
Desenvolvimento de Mero e dos campos de Lula e Sapinhoá

estimada pela União para um 
período de 36 meses é de 3,2 
milhões de barris de petróleo 
e para 12 meses, de 1,1 milhão 
de barris de petróleo. O Campo 
de Lula, do consórcio BM-S-11 
(Bloco Marítimo de Santos - 
11), é operado pela Petrobras, 
com 65% de participação e tem 
também a Shell como parceira, 
com 25% e a Petrogal (10%).

A Pré Sal Petróleo é uma 
empresa pública vinculada ao 
Ministério de Minas e Energia 
(MME), criada em novembro 
de 2013, e tem por objeto a 
gestão dos contratos de parti-
lha da produção, a gestão dos 
contratos de comercialização 
de petróleo, gás natural e ou-
tros hidrocarbonetos fl uidos 
da União e a representação da 
União nos procedimentos de 
individualização da produção e 
nos acordos decorrentes, con-
forme o marco legal do regime 
de partilha da produção (ABr).

e que tem ainda a Shell (20%), 
Total (20%), CNPC (10%) e 
CNOOC (10%). Na área de Sa-
pinhoá, que também faz parte 
da Bacia de Santos, a produção 
estimada pela União para um 

período de 36 meses é de 600 
mil barris de petróleo e para 
12 meses, de 115 mil barris de 
petróleo.

Na área de Lula que será 
ofertada no leilão, a produção 

Confi ança da Indústria recua e 
registra menor nível desde janeiro

tria indicam que o nível dos es-
toques foi o único componente 
a piorar dentre as percepções 
sobre a situação atual e, por-
tanto, foi determinante para 
a queda do ISA em agosto. O 
percentual de empresas com 
estoques excessivos subiu de 
7,6% para 9,3%, de julho para 
agosto, enquanto a parcela de 
empresas com estoques insu-
fi cientes, que também subiu, 
o fez em menor proporção, 
ao passar de 4,3% para 4,8% 
do total.

Já a melhora constatada no 
Indicador de Expectativa, em 
agosto, se deu em razão da 

evolução das expectativas 
com a melhora do nível do 
pessoal ocupado nos três 
meses seguintes. Após forte 
queda no mês anterior, o 
indicador subiu 2,1 pontos, 
para 97,7 pontos. Houve 
diminuição da proporção 
de empresas prevendo au-
mento do quadro de pessoal, 
de 17,4% para 17,1%. A 
parcela daquelas que espe-
ram redução caiu em maior 
proporção, de 15,0% para 
12,6% do total. A edição co-
letou informações de 1.084 
empresas entre os dias 1 e 
24 deste mês (ABr).

Tramita na Câmara proposta que 
altera o novo Código de Processo 
Civil  para atribuir ao ofi cial de 
justiça a incumbência de realizar 
conciliações e mediações no âmbito 
de processos judiciais. Segundo o 
autor do projeto, deputado Efraim 
Filho (DEM-PB), “o oficial de 
justiça se destaca como elemento 
capacitado e menos dispendioso 
para o Judiciário para a consecução 
da conciliação e mediação”.

Ao cumprir diligências, o ofi cial 
de justiça “já pode certifi car possí-

Conciliações e mediações por ofi cial de justiça
veis propostas de autocomposição 
espontânea de vontade da parte, 
em seu trabalho externo”. Efraim 
afi rma ainda que, “sendo gradua-
dos em Direito, esses servidores 
encontram-se aptos realizar con-
ciliações e mediações”. 

O parlamentar observa que hoje 
conciliadores são contratados 
pelos tribunais sem o vínculo de 
permanência, e, “em muitos tri-
bunais, sem sequer se submeter 
ao crivo de um processo seletivo” 
(Ag.Câmara).
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O lucro da Petrobras 
é bom? Depende

O lucro anunciado pela 

Petrobras no segundo 

trimestre do ano nos 

leva a uma refl exão 

mais sociológica que 

econômica

Do ponto de vista empre-
sarial, das decisões de 
gestão, podemos dizer 

que a empresa está adotando 
uma estratégia focada no rá-
pido restabelecimento de suas 
margens de lucro. Isso era de 
se esperar. Depois de toda a 
crise institucional, política, 
econômica e até policial que 
sofreu, o resultado positivo 
dá evidências de que estão 
arrumando a casa e buscam 
um caminho viável para sair 
do atoleiro. Mas quando se 
olha para situação do país, a 
pergunta é: a que custo?

A guinada começou em 
julho de 2017, com a mu-
dança das políticas de preço 
praticadas pela petroleira. A 
ANP – Agência Nacional do 
Petróleo – autorizou que os 
valores dos combustíveis fos-
sem reajustados diariamente, 
se necessário, considerando 
duas variáveis: o preço inter-
nacional do barril de petróleo 
e as variações cambiais. Com 
isso, a empresa atrelou sua 
receita ao dólar, criando uma 
situação favorável para sua 
arrecadação em períodos de 
forte valorização da moeda 
estrangeira, como observado 
neste segundo trimestre. 

A partir dessa política de 
reajuste de preços, a Petrobrás 
ganhou mais fôlego para nego-
ciar suas dívidas bilionárias no 
mercado fi nanceiro. O hedge 
(proteção) natural da receita 
em dólares foi fator relevan-
te para a empresa reduzir 
seu nível de endividamento 
e apresentar indicadores 
econômico-fi nanceiros mais 
saudáveis. De julho de 2017 a 
junho de 2018, período no qual 
a Petrobras adotou sua política 
de preço de combustíveis, o 
barril do petróleo no mercado 
internacional subiu cerca de 
50% e o dólar valorizou-se em 
aproximadamente 15%. 

As combinações desses dois 
movimentos fi zeram com que 
a empresa repassasse esses 
reajustes aos consumidor fi nal, 
em virtude de seu poder de 
mercado. O posicionamento 
dominante da Petrobras no 
refi no de combustíveis possi-
bilita que movimentos inter-
nacionais no preço do barril 
de petróleo seja repassado, 

praticamente de forma inte-
gral, às distribuidoras.

Preços mais elevados da 
gasolina e do diesel ao consu-
midor fi nal geraram impactos 
negativos na sociedade. Os 
gastos familiares nesses itens 
aumentaram expressivamente 
e as empresas e trabalhadores 
do ramo do transporte e de-
pendentes do diesel tiveram 
suas margens reduzidas em 
uma economia extremamente 
fraca.

Foi nesse ambiente que, con-
comitantemente, a Petrobras 
iniciou um forte processo de 
recuperação de suas margens 
de lucro e a greve dos cami-
nhoneiros teve início. Impos-
sibilitados de repassarem os 
aumentos diários do diesel 
para os fretes de transporte, 
os caminhoneiros decidiram 
“cruzar os braços”. Com a 
paralisação do transporte 
rodoviário de cargas por duas 
semanas, nossa economia 
viveu um verdadeiro choque. 

Falta de combustíveis aos 
consumidores, escassez de 
matérias-primas para as in-
dústrias, voos cancelados e 
alimentos perecíveis perdendo 
suas validades ilustram alguns 
exemplos das consequências 
que essa crise do setor de 
transporte gerou em nossa so-
ciedade. De onde vieram então 
os R$ 10 bi de lucro líquido da 
Petrobras, apenas no segundo 
trimestre de 2018? 

A origem desse excelente 
resultado deve-se ao fato de 
uma gestão mais eficiente, 
queda do endividamento, 
desinvestimentos em áreas 
menos lucrativas e, sobretudo, 
na nova política de preços. En-
tretanto, não podemos deixar 
de associá-la com o estopim 
da greve dos caminhoneiros 
e todos seus impactos na vida 
dos brasileiros.

A Petrobras prejudicou dire-
tamente um de seus maiores 
clientes: o transporte de cargas 
rodoviárias. Era de se imaginar 
que a recuperação da empresa 
a qualquer custo traria conse-
quências, ainda mais em um 
período de recuperação lenta 
da atividade econômica. O pre-
ço do diesel fi cou insustentável 
e o setor parou o Brasil por 
duas semanas. 

Se olharmos por esse ângulo, 
percebemos que o caminho 
adotado deixou sequelas em 
nossa sociedade, as quais vão 
demorar para cicatrizar.

(*) - É doutor em Economia, sócio da 
Valuup Consultoria e professor titular 

da Universidade Positivo (UP).

Lucas Lautert Dezordi (*)

Fachin 
libera para 
julgamento 
recurso de 
Lula 

O ministro Edson Fachin, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), liberou para julgamento 
um recurso do ex-presidente 
Lula contra a decisão do ple-
nário da Corte que negou um 
habeas corpus antes de ele ser 
preso, em abril.

O recurso, do tipo embargos 
de declaração, foi pautado, no 
entanto, para ser julgado em 
ambiente virtual, quando os 
ministros do STF podem de-
cidir remotamente sobre uma 
questão que trate de temas com 
jurisprudência já consolidada. 
O julgamento está marcado 
para ocorrer entre os dias 7 e 
13 de setembro.

Na apelação, apresentada 
ainda em abril, a defesa de 
Lula volta a questionar se a 
prisão após condenação na 
segunda instância deveria ter 
sido automática, uma vez que, 
segundo os advogados, a ordem 
de encarceramento contra o ex-
-presidente não teria sido ade-
quadamente fundamentada. 

Lula foi preso em 7 de abril, 
três dias depois de o plenário do 
STF ter negado, por 6 votos a 5, 
um habeas corpus para impedir 
sua prisão. Desde então, ele se 
encontra na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba 
(ABr).

Os deputados Pastor Eurico 
(Patri-PE) e Onyx Lorenzoni 
(DEM-RS) foram ontem (28) 
ao STF prestar depoimento 
como testemunhas de defesa 
do deputado e candidato à 
Presidência Jair Bolsonaro 
(PSL-RJ), nas ações penais 
em que ele é réu por injúria e 
incitação ao estupro.

Com o depoimento dos 
deputados, os dois proces-
sos encaminham-se para seu 
desfecho, restando apenas o 
interrogatório de Bolsonaro e 
as últimas alegações das partes 
para que o caso possa ter seu 
julgamento fi nal no Supremo.

Bolsonaro foi processado por 
ofensas dirigidas à deputada 
Maria do Rosário (PT-RS) em 
2014, quando disse que não a 
estupraria por ela ser “muito 
feia”. No ano passado, ele já 
foi condenado pelo STJ a pagar 
R$ 10 mil por danos morais à 
deputada. Apesar de terem sido 
arrolados como testemunhas de 
defesa, nenhum dos deputados 
que prestaram depoimento on-
tem presenciou as declarações 
feitas por Bolsonaro.

“Eu vim aqui falar da índole 
da pessoa Jair Bolsonaro, com-

Bolsonaro foi processado por ofensas dirigidas à deputada

Maria do Rosário (PT-RS) em 2014.
Ao ser questionado, ontem 

(28), sobre qual será a decisão 
do governo em relação ao rea-
juste salarial para o Judiciário, 
o ministro-chefe da Casa Civil, 
Eliseu Padilha, disse que o 
presidente Michel Temer avalia 
pessoalmente o assunto. “O 
presidente está tratando desse 
assunto pessoalmente”, disse.

Padilha considera que é 
preciso tomar uma decisão 
coerente com o momento que 
o país enfrenta. “Todos que 
trabalham no Brasil no serviço 
público sabem a situação que a 
gente está enfrentando, e penso 
que teremos que ter decisões 
coerentes em relação a isso”.

No começo do mês, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) aprovou 
reajuste de 16% no salário dos 
ministros da Corte, para 2019. 

O salário atual é de R$ 33,7 mil 
e com o aumento passará para 
R$ 39,3 mil por mês. Na semana 
passada, o presidente Temer 
se reuniu com os ministros do 
Supremo Dias Toffoli e Luiz Fux 
para tratar dos “vencimentos do 
Judiciário”, segundo nota divul-
gada pelo Planalto na ocasião.

A despesa do reajuste não 
está prevista pela Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO), já 
aprovada pelo Congresso Na-
cional. Até o dia 31 de agosto, o 
governo deverá encaminhar ao 
Legislativo proposta para o Or-
çamento da União do próximo 
ano. Conforme o Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimen-
to e Gestão, o eventual aumento 
terá impacto mensal de R$ 18,7 
milhões e de R$ 243,1 milhões 
em um ano (ABr).

Ministro-Chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha.
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Givaldo Barbosa/Ag.O Globo

Medidas que retiraram 
direitos dos passageiros da 
aviação, como a cobrança 
por despacho de bagagens 
ou marcação antecipada de 
assentos, estão no radar dos 
senadores, que demonstram 
insatisfação com o que consi-
deram “omissão” da Anac em 
favor das empresas aéreas e 
contra o cidadão. Para evitar 
mais prejuízos aos consumi-
dores, os parlamentares vêm 
apresentando propostas que 
asseguram vantagens e dimi-
nuem o impacto no bolso dos 
usuários do transporte aéreo.

Um dos destaques é o pro-
jeto que proíbe a cobrança 
de valor adicional para a 
marcação de assentos em voos 
operados no Brasil. Desde 
o início de 2018, empresas 
aéreas como a Gol já vinham 
impondo a taxa extra a quem 
desejava reservar suas ca-
deiras antecipadamente. A 
prática teve a anuência da 
Anac, mas recebeu muitas 
críticas dos órgãos de defesa 
do consumidor. Pelo texto 
aprovado, que já seguiu para 
a Câmara, o passageiro tem 
direito à marcação gratuita 
e torna-se “prática abusiva 
ao direito do consumidor” a 
cobrança pela escolha prévia 
do lugar. A companhia aérea 
infratora deverá pagar multa 

Projetos abordam questões como cobrança por bagagem e 

marcação de assento.

Morador de rua 
deve ser atendido 
pelo SUS

Desde a última segunda-feira 
(27), está assegurado por lei o 
atendimento no Sistema Único 
de Saúde (SUS) de famílias 
e indivíduos em situação de 
vulnerabilidade ou risco social, 
mesmo que eles não apresen-
tem comprovante de residên-
cia. A Lei 13.714, de 2018, que 
proíbe expressamente a recusa 
de atendimento pelo SUS 
nesses casos, foi publicada no 
Diário Ofi cial da União.

O texto original do projeto 
obrigava a criação de uma 
identidade visual para o Sis-
tema Único de Assistência 
Social (Suas), que sirva para 
identifi car todos os locais que 
prestam esse serviço à popula-
ção. A identidade visual seria 
nos moldes do SUS, com um 
símbolo próprio que identifi que 
as unidades públicas estatais, 
as organizações de assistência 
social, os serviços, programas, 
projetos e benefícios vinculados 
ao Suas.

Porém, o senador Eunício 
Oliveira (MDB-CE) apresentou 
uma emenda para determinar 
o atendimento a moradores 
de rua, geralmente assistidos 
por instituições fi lantrópicas. 
O texto garante a essa camada 
da população “a atenção in-
tegral à saúde, inclusive com 
dispensação de medicamentos 
e produtos de interesse para a 
saúde” (Ag.Senado).
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As fake news ganharam 
maior repercussão re-
centemente, sobretudo 

devido à rapidez de sua disse-
minação via redes sociais, na 
internet. Mas o Código Eleitoral 
já deixa claro que é crime a 
divulgação de “fatos inverídi-
cos” em relação a candidatos 
e partidos políticos capazes 
de exercer infl uência sobre 
o eleitorado, na propaganda 
eleitoral.

Essa divulgação criminosa 
tem pena de dois meses a um 
ano de detenção ou pagamen-
to de multa e será agravada 
se o crime for cometido pela 
imprensa, rádio ou televisão. 
Uma punição ainda maior é 
prevista em caso de divulgação 
de calúnias na propaganda elei-
toral, atribuindo “falsamente” a 
alguém um fato defi nido como 
crime. Neste caso, a detenção 
será de seis meses a dois anos, 
além de multa.

Pesquisadora de fake news, 
a cientista política Marisa von 

Para pesquisadora, além da legislação, são necessárias 

campanhas de conscientização para enfrentar

a disseminação de fake news.
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Alerta sobre propagação de notícias 
falsas durante período eleitoral
Além de antiética, a propagação de notícias falsas é crime eleitoral, passível de detenção

de se falsear notícias e de-
bates, existe uma linha tênue 
entre liberdade de expressão 
e combate às fake news. Por 
isso, a resolução do TSE que 
traz as regras da propaganda 
eleitoral faz a ressalva de 
que “a livre manifestação do 
pensamento do eleitor iden-
tificado ou identificável na 
internet somente é passível 
de limitação quando ocorrer 
ofensa à honra de terceiros 
ou divulgação de fatos sabi-
damente inverídicos”.

A mesma resolução proíbe 
a veiculação de conteúdos de 
cunho eleitoral mediante ca-
dastro de usuário de aplicação 
de internet com a intenção 
de falsear identidade e a uti-
lização de impulsionamento 
de conteúdos e ferramentas 
digitais para alterar o teor ou 
a repercussão de propaganda 
eleitoral. Há previsão de multa 
de R$ 5 mil a R$ 30 mil em caso 
de descumprimento da regra 
(Ag.Câmara).

Bülow alerta que o leque de 
distorção de informações via 
internet é bem mais amplo. “O 
tema dos robôs, por exemplo: 
em um contexto polarizado, 
como é o nosso, esses robôs, 
muitas vezes, servem para 
disseminar notícias falsas. Há 

um mercado, na internet, de 
venda de comentários, que 
são comprados para impactar 
um determinado debate; de 
compra de curtidas para dar 
falsas visibilidades e compra 
de seguidores”, exemplificou.

Além das variadas formas 

Para os senadores, passageiros da 
aviação têm direitos preservados

se não cumprir a regra.
Outra proposta que aguarda 

avaliação dos deputados é o 
projeto do senador Ricardo Fer-
raço (PSDB-ES), que permite a 
transferência de bilhete aéreo 
entre passageiros. A operação 
deverá obedecer a regras e res-
trições impostas pela compa-
nhia aérea e a exigências fi xadas 
pela autoridade aeronáutica 
em relação à identifi cação dos 
passageiros, diz o texto. “Não 
tem cabimento alguém comprar 
uma passagem e não ter chance 
de transferir para um terceiro, 
de modo regulamentado”, jus-
tifi cou Ferraço.

Em fevereiro deste ano, uma 
proposta que dá prazo máximo 

de sete dias para as empre-
sas aéreas reembolsarem os 
passageiros por bilhetes não 
utilizados foi enviada à Câ-
mara, onde também aguarda 
análise dos deputados. Pelo 
texto do senador Antonio 
Carlos Valadares (PSB-SE), 
o consumidor deverá receber 
o valor pago pela passagem, 
corrigido monetariamente. 
Pontos e milhas dos progra-
mas de fi delidade não poderão 
expirar em prazo inferior a 36 
meses, contados a partir da 
data em que foram creditados 
na conta do consumidor. A 
regra está prevista no projeto 
de autoria do senador Magno 
Malta (Ag.Senado).

Deputados vão ao STF testemunhar 
a favor de Bolsonaro

panheiro deputado”, disse o 
Pastor Eurico ao deixar a sala 
de audiências. Ele avaliou que 
a frase proferida por Bolsonaro 
foi dita em um momento de “eu-
foria” e que não deveria receber 
a repercussão que teve. Eurico, 
que tentou adiar seu depoimen-
to, mas não teve o pedido acatado 
por Fux, avaliou que adversários 
tentam se aproveitar do fato com 
motivações políticas. Lorenzoni 
disse que foi ao STF para fazer 
uma defesa da imunidade par-
lamentar, para ele fundamental 

para que os congressistas pos-
sam exercer sua função. 

Após as audiências, o advoga-
do Cezar Britto, que representa 
Maria do Rosário no processo, 
disse que o STF já relativizou 
o estatuto da imunidade par-
lamentar, que não abrangeria 
o crime de injúria. “Eles [tes-
temunhas de Bolsonaro] não 
contribuíram para elucidar o 
fato porque não estavam pre-
sentes”, avaliou Brito. “Trou-
xeram mais opiniões pessoais”, 
acrescentou (ABr).

Temer avalia pessoalmente 
reajuste para o Judiciário
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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.

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)

A.E.R. S/A - Empreendimentos Gerais
CNPJ nº. 60.594.660/0001-70 - NIRE 35300064780

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 26/04/2018. Horário: 10:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos nº. 1.357 - 1ºSubsolo, Conjunto 01, nesta Capital. Presença: Acionistas com
direito a votos, representando mais de 2/3 do capital votante, compondo-se, assim,
quorum legal para a instalação da Assembleia, conforme se comprova por suas assina-
turas lançadas no livro de presença. Com as declarações exigidas por lei, assumiu a
Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. Antranik Kissajikian, Diretor
Superintendente da empresa, que convidou a mim, André Kissajikian, para Secretário.
Iniciando-se os trabalhos determinou o Sr. Presidente que se procedesse à leitura do
edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições
dos dias 13, 14 e 17 de abril de 2018 e no Jornal Empresas & Negócios, nas edições dos
dias 13, 14/16 e 17 de abril de 2018, tendo sido dispensada a transcrição do mesmo. Em
seguida, foram colocados em discussão e votação os assuntos constantes da “Ordem
do Dia”, tendo, no final sido deliberado pelos acionistas presentes, por unanimidade de
votos e observadas às abstenções legais, o seguinte: Deliberações: a) - Foi aprovado
o Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras,
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, documentos
esses devidamente publicados no Diário Oficial Empresarial, na edição do dia 24 de
março de 2018 e no Jornal Empresas & Negócios, na edição do dia 24 a 26 de março de
2018, sendo dispensado o aviso aos acionistas, face ao que trata o parágrafo quinto
(§ 5º) do artigo 133, da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001; b) - Foi
decidido que a destinação do resultado apurado no exercício social de 2017, ficará a
critério da diretoria; c) - Foram reeleitos, por unanimidade, os membros da Diretoria, com
mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2021: (i) - Diretor-Superin-
tendente: Sr. Antranik Kissajikian, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula
de identidade RG nº 1.531.799-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.081.678-20;
(ii) - Diretor-Executivo: Sr. André Kissajikian, brasileiro, casado, empresário, portador
da cédula de identidade RG nº 9.945.144-X-SSP-SP, inscrito no CPF/MF nº 075.542.968-
09, ambos residentes e domiciliados nesta Capital, onde têm escritório na Alameda
Santos, nº 960 - 19º andar, Cerqueira César, CEP 01418-100, permanecendo os direto-
res ora reeleitos na posse de seus respectivos cargos. Tendo em vista o que dispõe o
§1º do artigo 147 da Lei 6.404/76, os Diretores ora reeleitos declaram que não estão
incursos em nenhum dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possam
impedi-los de exercer atividade mercantil; (iii) - Ficam vagos, para posterior deliberação
os cargos de diretores sem designação especial; (iv) - Fica mantida a remuneração
mensal da Diretoria. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem
dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr.
Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente
ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos
presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 26 de abril
de 2018. Antranik Kissajikian - Presidente da Mesa. André Kissajikian - Secretário.
Acionistas: André Kissajikian; Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian da
Silveira. A presente é copia fiel da ata lavrada em livro próprio. Antranik Kissajkikian
- Presidente da Mesa. André Kissajikian - Secretário. JUCESP. Certifico o Registro sob
o nº 266.917/18-5, em 06/06/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

METALGRÁFICA GIORGI S.A. CNPJ/MF. nº 61.354.932/0001-27 - NIRE 353.0005305-2 - Ata da Assembleia Geral Ordinária em 
18/04/2018 - Data, Hora e Local: 18/04/2018, às 09h, na sede social na avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 127, nesta Capital. Convo-
cação: edital publicado no DOESP e no jornal Empresas & Negócios dos dias 13, 14 e 15/03/2018. Presença: acionistas representando 
mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa:- Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi; Secretário: 
Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata:- a assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do artigo 130, § 1º 
da Lei 6.404/76. Deliberações: 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 & Negó-
cios do dia 07/04/2018, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam à disposição através de publica-
ções insertas nos mesmos jornais, nos dias 13, 14 e 15/03/2018;- e, 2.- fixar em R$ 0,00 o valor global dos honorários mensais a serem 
percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês; Encerramento: nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente declarou 
encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 18/04/2018. (aa.) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, 
Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, Secretário.- Acionistas:- Helofredo Participações 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 Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Goivos 
Participações Ltda., pp. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Waldir Wagner de Souza; Agropecuária Oriente S.A., por Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Embalagens Americana Ltda., por Roberto Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; 
Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Limantos Participações 
Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Mascopart Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e 
Roberto Azevedo Soares Giorgi; Metalúrgica Aricanduva 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 Mercantil Brasileira S.A., 
por Roberto Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; e, Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., por Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 18/04/2018. Guilherme Azevedo Soares Giorgi - 
Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 277.640/18-0 em 11/06/2018.

NUMATUR CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ/MF nº 18.145.784/0001-01

BALANÇO S PATRIMONIA IS ENCERRADOS EM  (Valores em R$ Mil)
ATIVO  NE    30/06/18    30/06/17
CIRCULANTE        2.359        1.773
Disponibilidades 3.h 758 839
TVM e Instrumentos Financ. Derivativos 4        1.516           885

Carteira própria  1.516  885
Outros Créditos 5             65             30

Carteira de câmbio  27  19
Diversos  38  11

Outros Valores e Bens             20             19
Despesas antecipadas  20  19

NÃO CIRCULANTE             30           550
Realizável a Longo Prazo               -           530
TVM e Instrumentos Financ. Derivativos 4               -           530
Carteira própria -  530

Imobilizado de Uso 3.e             30             20
Outras imobilizações de uso  46  31
(Depreciações acumuladas) (16) (11)

TOTAL DO ATIVO 2.389 2.323

PASSIVO  NE    30/06/18    30/06/17
CIRCULANTE           125            85
Outras Obrigações 5           125             85
Carteira de câmbio 53 28
Fiscais e previdenciárias 49 47
Diversas 23 10

PATRIMÔNIO LÍQUIDO        2.264        2.238
Capital: 6        1.950        1.950
De Domiciliados no país 1.950 1.950

Reservas de lucros 263 218
Lucros acumulados 51 70

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.389 2.323

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 1º Sem/18 1º Sem/17
Receitas de Intermediação Financeira          485          522
Resultado de operações com TVM 44 75
Resultado de operações de câmbio 441 447

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 485 522
Outras Receitas/ Despesas Operacionais         (406)         (413)
Receitas de prestação de serviços 33 34
Despesas de pessoal (186) (206)
Outras despesas administrativas (225) (212)
Despesas tributárias (28) (30)
Outras receitas operacionais 1 1
Outras despesas operacionais (1) -

Resultado Operacional 79 109
Resultado Antes da Tribut, s/Lucro e Participações 79 109
Imposto de Renda e Contribuição Social (28) (39)
Provisão para imposto de renda (12) (17)
Provisão para contribuição Social (16) (22)

Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício/Semestre 51 70
Nº de cotas.....................................: 1.950.000 1.950.000
Lucro/(Prejuízo) por mil cotas ........R$ 26,10 35,94
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Resultado do Semestre/Exercício            51            70
Resultado Abrangente Total  51  70

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Reservas Luc/Prej.

Eventos                              .  Realiz. Espec/luc.  Acumul.       Total
Saldos em 01/01/18 1.950 263 - 2.213
Lucro líquido/(prej.) semestre 51 51
Saldos em 30/06/18 1.950 263 51 2.264
Mutações do Semestre: - - 51 51
Saldos em 01/01/17 1.950 218 - 2.168
Lucro líquido/(prej.) semestre 70 70
Saldos em 30/06/17 1.950 218 70 2.238
Mutações do Semestre: - - 70 70

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 51 70
Depreciações e amortizações 3 2
Provisão de impostos no resultado             28             39

            82           111
Variação de Ativos e Obrigações            (47)          (110)
(Aum.) redução em TVM e instrum. financ. deriv. (44) (73)
(Aumento) redução de outros créditos (42) (21)
(Aumento) redução de outros valores e bens 10 5
Aumento (redução) em outras obrigações 38 (21)
Imposto de renda e contribuição social pagos             (9)               -
Caixa líquido proveniente das ativ. operacionais             35              1
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Inversões em: Imobilizado de uso (3) -
Caixa líquido usado nas ativ. de investimento (3) -
Aumento líquido de caixa e equiv. de caixa             32              1
Caixa e equiv. de caixa início do semestre/exerc. 726 838
Caixa e equiv. de caixa no fim do semestre/exerc. 758 839

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 30 DE JUNHO DE 2018 E 2017 - (Valores em R$ mil)

1. Contexto Operacional: A “Numatur Corretora de Câmbio Ltda.” foi cons-
tituída em 20 de maio de 2013, e tem por objeto social a prática de opera-
ções no mercado de câmbio, tendo iniciado suas atividades em 24 de junho
de 2013. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstra-
ções contábeis são de responsabilidade da Administração e foram elabora-
das a partir das práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem
a legislação societária, associadas às normas e instruções do BACEN,
consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional (COSIF) e do Comitê de Procedimentos Contábeis (CPC), quando
aplicável. A autorização para conclusão destas demonstrações financeiras
e sua divulgação a terceiros, foi dada pela Diretoria da Corretora em 31 de
julho de 2018. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: a) Apuração
de resultado: As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de
competência. Os rendimentos e as despesas de natureza financeira são
calculados com base no método exponencial, observando-se o critério “pro
rata” dia. b) Estimativas contábeis: Na preparação das demonstrações,
foram utilizadas estimativas contábeis que se basearam em fatores objeti-
vos e subjetivos e levaram em consideração o julgamento da Administração
para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações.
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar
em valores divergentes devido a subjetividade inerentes ao processo de
sua determinação. A Corretora revisa as estimativas e premissas pelo me-
nos semestralmente. c) Demais ativos circulantes e realizáveis a longo
prazo: São apresentados pelo valor de realização, incluindo quando aplicá-
vel, as variações monetárias, bem como os rendimentos auferidos até a
data do balanço. d) Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financei-
ros Derivativos: Os títulos e valores mobiliários são classificados nas
categorias de acordo com a intenção da Administração: em negociação,
disponíveis para venda e mantidos até o vencimento. Em 30 de junho de
2018 e 2017, os títulos possuídos pela Entidade, estão classificados como
“Disponíveis para Venda”. Os ajustes ao valor de mercado dos títulos clas-
sificados na categoria “disponíveis para venda” são contabilizados em
contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido, deduzido dos efeitos
tributários e na venda definitiva dos títulos, estes ajustes são transferidos
para as respectivas contas de resultado do período. e) Imobilizado de uso:
São demonstrados pelo custo de aquisição, deduzido da respectiva depre-
ciação, que são calculadas pelo método linear, obedecidas as seguintes
taxas anuais: (i) sistema de processamento de dados à alíquota de 20%,
demais bens à alíquota de 10%. f) Passivos circulantes e exigíveis a lon-
go prazo: Demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo - São
demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quan-
do aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou

cambiais incorridas até a data dos balanços. g) Provisão para imposto de
renda e contribuição social: A provisão para o imposto de renda é constitu-
ída 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 contribui-
ção social está sendo calculada à alíquota de 20%, após efetuados os ajus-
tes determinados pela legislação fiscal. h) Caixa e Equivalentes de Caixa:
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em
moeda nacional e estrangeiras, e aplicações 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
Corretora para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.

30/06/2018 30/06/2017
Disponibilidades           758           839
Caixa 42 28
Depósitos Bancários 550 604
Disponibilidades em moedas estrangeiras 166 207

Total Caixa e equivalentes de caixa           758           839
4. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos:
a) Em 30 de junho de 2018 e 2017, os títulos e valores mobiliários classi-
ficados como disponíveis para venda, estão comparados entre o valor de
custo e o valor de mercado, e a classificação por vencimentos estava
assim representado:                                        30/06/2018

Até Acima de
Carteira Própria 1 ano       1 ano Mercado  Custo
Certificado de Depósito Bancário 1.516 - 1.516 1.516
Total 1.516              -      1.516  1.516

                                       30/06/2017
Até Acima de

Carteira Própria 1 ano       1 ano Mercado  Custo
Certificado de Depósito Bancário 885 530 1.415 1.415
Total    885          530     1.415  1.415
b) Em 30 de junho de 2018 e 2017, a Corretora não possuía operações pró-
prias de instrumentos financeiros derivativos.
5. Composição de saldos relevantes 30/06/2018 30/06/2017
Ativo Circulante: Outros Creditos
Carteira de câmbio             27             19
Câmbio comprado a liquidar 27 19

Diversos             38             11
Adiantamentos e antecipações salariais 3 -
Adiantamentos p/conta Imobilizações - 5
Impostos e contribuições a compensar 22 4
Devedores Diversos - Pais 13 2

Passivo Circulante: Outras obrigações 30/06/2018 30/06/2017
Carteira de câmbio             53             28
Câmbio vendido a liquidar 26 -
Obrigações por compra de câmbio 27 19
Obrigações por vendas realizadas  - 9

Fiscais e previdenciárias             49             47
Provisão p/impostos e contrib. s/lucros 20 18
Impostos e contribuições a recolher 29 29

Diversas             23             10
Provisão p/pagtos. a efetuar 23 10

6. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital social é de R$ 1.950,
dividido em 1.950.000 cotas, totalmente integralizado na data do balanço
por cotistas domiciliados no país. b) Reservas de Lucros: As reservas de
lucros são destinadas no encerramento do exercício social. 7. Juros sobre
Capital Próprio: Nos semestres encerrados em 30 de junho de 2018 e 2017
não foram pagos juros sobre capital próprio, conforme faculta o artigo 9º da
Lei nº 9.249/95. 8. Prevenção à Lavagem de Dinheiro: Em cumprimento à
legislação específica e às melhores práticas para sua gestão eficiente, são
feitas revisões periódicas e extraordinárias em todos os setores, em espe-
cial, no Cadastro; esses procedimentos e medidas ocorrem em consonân-
cia uníssona com a gestão de riscos e controles internos. 9. Transações
com Partes Relacionadas: Remuneração do pessoal chave da adminis-
tração: A remuneração total do pessoal chave da administração para o
semestre encerrado em 30 de junho de 2018 foi de R$ 15 (R$ 15 em 2017),
a qual é considerada benefício de curto prazo. 10. Contingências: As de-
clarações de renda dos últimos cinco exercícios estão sujeitas à revisão e
aprovação pelas autoridades fiscais. Outros impostos e contribuições per-
manecem sujeitos à revisão e aprovação pelos órgãos competentes por
períodos variáveis de tempo. 11. Gerenciamento da Estrutura de Capital:
Visando o atendimento à Resolução 3.988 de 30/06/2011 do Banco Central
do Brasil, a instituição, adotou uma política de gerenciamento de capital
que constitui um conjunto de princípios, procedimentos e instrumentos que
asseguram a adequação de capital da instituição de forma tempestiva,
abrangente e compatível com os riscos incorridos pela instituição de acor-
do com a natureza e complexidade dos produtos e serviços oferecidos a
seus clientes. 12. Risco Operacional: Foram desenvolvidas ações visando
à implementação da estrutura de gerenciamento de risco operacional, em
conformidade com a Resolução CMN 3.380, que alcançam o modelo de
gestão, o conceito, as categorias e política de risco operacional, os proce-
dimentos de documentação e armazenamento de informações, os relatórios
de gerenciamento do risco operacional e o processo de divulgação das in-
formações. 13. Risco de Mercado: O gerenciamento de risco de mercado é
efetuado de forma centralizada, por área administrativa que mantém inde-
pendência com relação à mesa de operações. A Instituição encontra-se
apta a atender as exigências da resolução CMN 3.464/07 que trata da es-
trutura de gerenciamento do risco de mercado, nos prazos estabelecidos.
14. Ouvidoria: O componente organizacional encontra-se em funcionamen-
to e sua estrutura atende às disposições estabelecidas por meio da Reso-
lução CMN 4.433, de 23 de julho de 2015.

JOSÉ AUGUSTO GOMES DE FREITAS - Diretor
REINALDO DANTAS - Contador CRC-1SP 110330/O-6

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Ilmos. Srs. Quotistas e Diretores da Numatur Corretora de Câmbio
Ltda. São Paulo, SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da
Numatur Corretora de Câmbio Ltda. (“Numatur”) que compreendem o ba-
lanço patrimonial em 30 de junho de 2018 e as respectivas demonstrações
do resultado, demonstrações do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo naquela data,
bem como, as respectivas notas explicativas, incluindo o resumo das prin-
cipais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis
acima referidas quando lidas em conjunto com as notas explicativas da
Administração, que as acompanham, representam adequadamente, em to-
dos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Numatur
Corretora de Câmbio 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 internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade
com tais normas, estão descritas na seção intitulada: “Responsabilidades
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos indepen-
dentes em relação a “Numatur”, de acordo com os princípios éticos rele-
vantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas Normas
Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e cum-
primos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas nor-
mas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida foi suficiente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos: Auditoria dos
Valores Correspondentes ao Semestre Anterior: Os valores correspon-
dentes ao semestre findo em 30 de junho de 2017, apresentados para fins
de comparação, foram examinadas por outros auditores independentes,
que emitiram relatório datado de 08 de agosto de 2017, sem qualificação.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstra-

ções financeiras: A Administração da “Numatur” é responsável pela elabo-
ração e adequada apresentação das demonstrações contábeis, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições au-
torizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demons-
trações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a
Administração é responsável pela avaliação da capacidade da “Numatur”
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora-
ção das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda
liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alter-
nativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis
pela governança da “Numatur” 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-
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, falsi-
ficação, omissão ou representações falsas intencionais. ii. Obtemos enten-
dimento 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
Corretora. 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 Admi-
nistração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências 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 “Numatur”. Se concluir-
mos que existe uma incerteza relevante devemos chamar atenção em nos-
so 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 evidên-
cias de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar a Corretora a não mais manter-se em conti-
nuidade 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 adequa-
da. vi. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito,
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiênci-
as significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos. São Paulo, SP. 14 de agosto de 2018.
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LEILÃO DE IMÓVEL
Rua Tenente Negrão, 140 - 3º Andar - Itaim Bibi

São Paulo/SP
PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 04/09/2018  - 08:55h  -  2º LEILÃO: 06/09/2018  - 12:00h

EDITAL DE LEILÃO
Henri Zylberstajn

Presencial e Online 
IMÓVEL: 

DATA DOS LEILÕES 1º Leilão: dia 04/09/2018, às 08:55 horas, e 2º Leilão dia 06/09/2018, às 12:00 horas. LOCAL: 
Rua Tenente Negrão, 140 – 3º andar – Itaim Bibi – São Paulo/SP – CEP: 04530-030. DEVEDOR: MAURO RICARDO PONTES, 

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

DOS VALORES 1º leilão: 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), 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE: 

-
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MARIA BEATRIZ DE BARRAS
DEVEDOR(ES) SOLIDÁRIO(S): ANTÔNIO SÉRGIO 

DE BARRAS, 
MARIA BEATRIZ DE BARRAS CREDOR FIDUCIÁRIO Banco Inter S/A, CNPJ: 
00.416.968/0001-01 DO PAGAMENTO

-

DOS VALORES 1º leilão: 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), 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE: 

OBSERVAÇÕES: 
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-
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Lândia Negócios Imobiliários Ltda.
CNPJ Nº 14.175.259/0001-88 - NIRE Nº 35.225.778.644

Ata da Reunião de Sócios Quotistas - Redução de Capital Social
Data, hora e local: 27/08/2018, às 10:00 h, na sede social situada nesta Capital na Avenida Major Sylvio de Magalhães Pa-
dilha nº 5.200, Conj 101, Bl E, Jardim Morumbi, CEP 05693-000. Presença: Totalidade dos sócios quotistas, dispensando 
convocação. Mesa: João Rossi Cuppoloni – Presidente; Eduardo Rossi Cuppoloni- Secretário. Deliberações: Aprovação 
da redução do capital social de R$ 43.361.972,00 para R$10.867.681,00, com o cancelamento de 32.494.291 quotas so-
ciais, sendo: (i) R$ 31.758.533,06 correspondente à absorção do saldo de prejuízos acumulados apurados até 30/06/2018 
(item I do artigo 1082 do Código Civil); (ii) R$ 735.757,94, visto que o capital se tornou excessivo em relação ao objeto social 
(item II do artigo 1082 do Código Civil). Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada 
esta ata que lida conferida e aprovada, foi assinada por todos os sócios quotistas. João Rossi Cuppoloni- Presidente; 
Eduardo Rossi Cuppoloni - Secretário; João Rossi Cuppoloni; Eduardo Rossi Cuppoloni. São Paulo, 27 de agosto de 2018.

O dilema das marcas 
e das palavras 

genéricas
Valdomiro Soares (*)

Imagine criar um produto 

tão revolucionário que, no 

futuro, seu nome não será 

apenas dele, mas sim um 

sinônimo para uma ação, 

uma classe ou até mesmo o 

nome de uma categoria de 

mercadoria? 

Podemos citar inúmeras marcas 
registradas que viraram sinô-
nimos para seus produtos no 

Brasil como Isopor, Gilette, Band-aid, 
Bombril, Sucrilhos, Xerox e até mes-
mo Catupiry. Nos Estados Unidos, 
palavras como estas costumavam 
ser protegidas por lei, até que alguns 
tribunais consideraram os termos 
genéricos e retiraram seus direitos 
de marca, como aconteceu com o 
celofane e a aspirina. Atualmente, 
a Google é quem está na mira da 
Suprema Corte americana.

Em prol de websites próprios, em 
2016, David Elliott e Chris Gillespie 
apresentaram uma petição para 
utilizar a palavra “google” em seus 
domínios. Isto ocorre porque nos 
EUA, o termo é sinônimo de “pes-
quisa na internet”. Contudo, para a 
justiça, a utilização da palavra seria 
violação dos direitos da marca. Vale 
ressaltar que a lembrança do con-
sumidor é fator importante na hora 
de inserir a sua marca no mercado. 
Com uma dose certa de publicidade, 
aderência e versatilidade, ela pode 
perdurar por gerações na “boca do 
povo”. Afi nal, quem nunca ouviu fa-
lar do Cotonete ou da SuperBonder? 
Outras palavras bastante utilizadas 
para descrever a haste fl exível e a 
cola instantânea.

Registrar sua marca corretamen-
te perante a lei pode oferecer muitas 
vantagens semelhantes a estas. 
Neste caso específi co do Google, a 
justiça não concedeu a perda dos di-
reitos sobre o nome para a empresa, 
mas, caso tivesse concedido, muitos 
se aproveitariam da força do termo 
no mercado para gerar publicidade 
para seus próprios produtos.

Até julho deste ano, dados do Bole-
tim mensal de Propriedade Industrial 
do Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI), informaram que as 
solicitações de registros de marcas 
alcançaram 18.266 pedidos. Por isto, 
esteja atento ao que a justiça oferece 
para proteger seu negócio. Registre 
sua marca, verifi que perante aos 
órgãos responsáveis quais medidas 
precatórias tomar.

O futuro é incerto somente se 
você não souber exatamente o 
que está fazendo no presente. Sua 
marca é seu bem mais precioso, 
cuide daquilo que você construiu.

 
(*) - É presidente do Grupo Marpa - 

Marcas, Patentes e Gestão Tributária.
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Especial

Aline Guedes/Especial Cidadania/Ag.Senado

Em muitas localidades, faltam condições de assistência 
que favoreçam o sucesso do parto vaginal, tanto no 
setor público como no privado, analisa a obstetra 

Roseli Nomura, da Federação Brasileira das Associações de 
Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo). "Equipes em número 
insufi ciente de profi ssionais de saúde, não apenas médicos, 
mas obstetrizes, enfermeiras, anestesistas e neonatologistas, 
prejudicam o cuidado à parturiente", observou.

Dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 
(Sinasc) referentes aos nascimentos em 2016 apontam 
que 55,4% do total de nascidos vivos no Brasil o foram por 
meio de cesárea. Entre os estados com maiores índices, 
estão Goiás (67%), Espírito Santo (67%), Rondônia (66%), 
Paraná (63%) e Rio Grande do Sul (63%).

Dos partos realizados na rede pública de saúde, 40% 
ocorrem por meio de cesarianas. Já na rede particular esse 
índice chega a 84%, variando de acordo com a região. Para 
Roseli, esse diagnóstico deveria guiar governos e associações 
médicas nas ações para redução desse tipo de cirurgia. Os 
dados foram publicados pelo Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef).

Opção da mulher
Roseli afi rmou que a cesariana ajuda a salvar vidas, como 

nos casos em que há risco de hemorragia ou quando a 
placenta está obstruindo a saída do útero, por exemplo. 
Quando a mulher opta pela cesariana por fatores como 
medo ou dor, a médica aponta que programas de preparo 
para o parto e a indicação de medicamentos podem aju-
dar. "O treinamento para o enfrentamento dos medos e da 
insegurança ajuda a evitar a indicação da cesárea sem real 
necessidade", ressaltou.

Muita gente desconhece que a via de nascimento deve 
ser uma opção da mulher e da família, e não uma imposição 
médica, a menos que haja fatores de risco no parto natural. 
O Unicef ressalta que cada semana a mais de gestação, até 
a 42ª, aumenta as chances de a criança nascer saudável.

Apesar de considerar a cesariana um avanço da medicina 
que ajuda a salvar vidas, a obstetra do Hospital Universitário 
de Brasília (HUB) Lizandra Moura observou que há uma 
epidemia dessas cirurgias no Brasil. Segundo ela, muitas 
são motivadas geralmente pela busca de praticidade pelo 
médico ou pelo temor de processos judiciais. "A gente 
precisa discutir e mudar essa cultura de tantas cesarianas. 
Implantar novas rotinas, esclarecer, voltar um pouco ao tem-
po do parto normal, humanizado, é fundamental", pontuou.

Casa de partos
Mãe de três crianças, Priscila Cristian de Andrade, de 

34 anos, se sentiu enganada pelo obstetra que escolheu 
para cuidar de suas duas primeiras gestações: de Isabela, 
hoje com 7 anos, e de Clarissa, com 6. Priscila conta que, 
apesar de ter se preparado para o parto normal das duas, 
sofreu uma pressão velada do médico pela cesariana, o que 
acabou acontecendo nos dois casos. "Em nenhum momento 
tive a minha vontade respeitada. Quando chegou a hora, 
meu obstetra não me deu assistência, não teve a devida 
disponibilidade e ainda passava fazendo pressão psicológica 
no quarto".

Ao ver a cena se repetir, e sem ter nenhum problema 
de saúde que justifi casse a cesariana, na terceira gravidez 

Especialistas apontam epidemia 
de cesarianas no Brasil

O Brasil ocupa o segundo lugar no mundo em número de cesarianas. Enquanto a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) estabelece em até 15% a proporção recomendada, no Brasil esse percentual chega a 57%. Grande parte 
dessas cesarianas é feita de forma eletiva, sem fatores de risco que justifi quem a cirurgia, e antes de a mulher 
entrar em trabalho de parto

Priscila procurou uma casa de partos humanizada. Para 
ela, o parto normal era indispensável, porque pretende 
ter pelo menos mais dois fi lhos. "Consultei meu médico e 
outros especialistas sobre as chances de ter o Isaac, hoje 
com 2 anos, por parto normal e com segurança. Nenhum 
dos profi ssionais disponibilizados pelo plano de saúde 
garantiu que eu teria parto normal após ter passado por 
duas cesarianas", lembrou.

Sensibilização
O Unicef afi rma que os direitos da criança começam an-

tes mesmo do nascimento. Para tanto, é fundamental que 
as mulheres tenham acesso ao pré-natal de qualidade e 

recebam todas as orientações para que seus fi lhos possam 
nascer no momento certo e de forma humanizada. Já a Or-
ganização Mundial da Saúde publicou novas recomendações 
sobre padrões de tratamento e cuidados relacionados às 
grávidas, com o intuito de reduzir intervenções médicas 
desnecessárias.

A coordenadora da Procuradoria da Mulher no Senado, 
Rita Polli, ressaltou a importância da sensibilização sobre 

esperar pelo trabalho de 
parto espontâneo. De acordo 
com Rita, a procuradoria — 
comandada pela senadora 
Vanessa Grazziotin (PCdoB-
-AM) — tem trabalhado para 
equilibrar os dois lados, faci-
litando esse diálogo. "Sempre 
realizamos debates envolven-
do os diversos atores ligados a 
esse tema. É algo que também 
deve ter a participação do 
homem, resultando em muito 
mais tranquilidade e conforto 
emocional para a mulher", 
relatou.

A coordenadora citou o 
Projeto Rede Cegonha, do 
Ministério da Saúde, que 
aconselha as gestantes sobre 
os benefícios do parto normal, 
ressaltando que a cesárea só 
deve ser feita quando real-
mente necessária. Rita consi-

O parto humanizado deve ser oferecido pelo SUS a qualquer gestante,
mesmo às que possuem plano de saúde particular.

Sidney Oliveira/Ag.Pará

Casa de Parto de São Sebastião, no Distrito Federal,
oferece partos humanizados pelo SUS.

M
ar

ce
llo

 C
as

al
 J

r/A
B

r

dera essencial que essas políticas públicas sejam atreladas 
ao treinamento das equipes médicas quanto ao respeito 
à opinião da mulher em todo o seu processo gestacional.

Com o objetivo de aumentar a diferença de cesarianas 
em favor do parto normal e evitar partos cirúrgicos des-
necessários, o Ministério da Saúde criou um sistema de 
monitoramento on-line para acompanhar a quantidade de 
cesáreas feitas no Sistema Único de Saúde (SUS). Desde 
março de 2018, ele pode ser acompanhado por gestores e 
usuários do SUS, por meio do site da Secretaria de Vigi-
lância em Saúde.

Monitoramento
A coordenadora de Saúde das Mulheres do ministério, 

Mônica Neri, destacou a implantação do Projeto Parto 
Cuidadoso em 626 maternidades do país. Em três anos, o 
programa evitou 10 mil cesarianas desnecessárias em 35 
hospitais.

Mônica disse que o ministério já colheu as informações de 
todas as maternidades inseridas no programa e que os re-
sultados estão sendo levados aos gestores dessas unidades, 
que deverão apresentar um plano de ação para a melhoria 
da atenção à parturiente. "À medida que o parto se torna 
humanizado, esse momento passa a ser prazeroso, com-
partilhado com a família e com o próprio bebê", ponderou.

Aguarda votação na Câmara dos Deputados um projeto 
do ex-senador Gim Argello que obriga a obediência às 
diretrizes e orientações técnicas e o oferecimento de con-
dições que possibilitem a ocorrência do parto humanizado 
nos estabelecimentos do SUS. Também aguarda parecer 
da Câmara uma proposta de emenda à Constituição do 
deputado Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB) que obriga o 
SUS a disponibilizar equipe multiprofi ssional às gestantes, 
composta pelo menos por pediatra, ginecologista, obstetra, 
enfermeiros e psicólogo.

Humanização
A humanização do parto no Brasil tem sido debatida no 

Senado ao longo dos anos, sobretudo por conta dos altos 
índices de cesarianas realizadas no país. O assunto também 
está em pauta devido às denúncias de violência obstétrica 
recebidas durante o funcionamento da Comissão Parla-
mentar Mista de Inquérito (CPI) da Violência Contra as 
Mulheres, em 2012 e 2013.

Muitas gestantes ainda sofrem abusos, desrespeito e 
maus-tratos durante o parto em instituições de saúde no 
mundo inteiro, numa realidade reconhecida pela OMS 
e que coloca em risco a vida da mãe e da criança. No 
Brasil, os especialistas concordam que um dos principais 
desafi os para enfrentar esse problema é ajudar estados 
e municípios a executar as metas fi xadas pelo Ministério 
da Saúde.

Segundo a médica Lizandra Moura, as mulheres devem 
ter em mente que o parto é um direito delas. Algumas já 
fi cam sabendo durante o pré-natal que vão precisar de 
parto cesáreo, devido a complicações demonstradas nos 
exames. Nos demais casos, a recomendação é aguardar as 
39 semanas para marcar uma cesariana eletiva.
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Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias
submetemos à apreciação de V.Sas., as demonstrações financeiras do Banco
PSA Finance Brasil S.A., relativas aos semestre findo em 30 de junho de 2018,
acompanhadas das notas explicativas e do relatório dos auditores independen-
tes. Contexto operacional: A partir do segundo semestre de 2013, o Banco
PSA implementou o projeto denominado “iDeal”, objetivando usufruir sua pró-
pria gestão/controle operacional das operações de crédito realizadas a partir
daquela data, que entrou em operação em 22 de novembro de 2013. Após a as-
sinatura de um Acordo-Quadro com o Banco Santander Brasil, em 24 de julho
de 2015, assinatura de um acordo de parceria europeu entre o Banco PSA
Finance e Santander Consumer Finance, as sociedades comuns no Brasil ini-

ciaram suas atividades em 1º de agosto de 2016, cabendo a cada um dos acio-
nistas 50% de participação societária e compartilhamento da Gestão via Con-
selho de Administração e Diretoria Executiva. Estas sociedades oferecem o fi-
nanciamento para as concessionárias de automóveis das marcas Peugeot,
Citroën e DS, assim como para seus clientes no Brasil, e a venda de produtos
de seguro. A parceria contribui para reforçar a competitividade do Banco PSA
Finance no Brasil, em benefício dos clientes das três marcas, Peugeot, Citroën
e DS. Patrimônio Líquido e Resultado: Em 30 de junho de 2018, o
Patrimônio Liquido atingiu o montante de R$ 306 milhões (2017 - R$ 292 mi-
lhões). O Lucro Líquido apresentado no 1º semestre de 2018, foi de R$ 12 mi-
lhões (2017 - R$ 16 milhões). Ativos e Passivos: Em 30 de junho de 2018, os

ativos totais atingiram R$1.807 milhões (2017 - R$ 1.874 milhões), e estão re-
presentados principalmente pelas operações de crédito no montante de
R$1.666 milhões (2017 - R$1.705 milhões). Em 30 de junho de 2018, as capta-
ções de recursos do Banco PSA estão representadas, principalmente, por: de-
pósitos interfinanceiros no montante de R$1.153 milhões (2017 - R$1.021 mi-
lhões) , e outras obrigações em R$133 milhões (2017 - R$ 312 milhões). Ge-
renciamento de Riscos Corporativos: Controles Internos: A Diretoria de
Riscos abrange as áreas de Compliance e PLD/FT (Prevenção à Lavagem de
Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo) garantindo a conformidade em suas
operações e produtos e promovendo as devidas verificações de forma preventi-
va e corretiva nas tratativas sobre lavagem de dinheiro, conforme determina a

circular 3.461 do Banco Central do Brasil, bem como políticas internas e dos
acionistas. Ouvidoria: Por determinação da Resolução CMN n. 3.849/10 e a
Resolução atual 4.433, o Banco PSA instituiu componente organizacional de
Ouvidoria compatível com a natureza de suas operações. Com objetivo de
aprimorar o relacionamento do mesmo com seus públicos, a Ouvidoria atua
como canal de comunicação entre os cidadãos e a instituição, principalmente
no tratamento de reclamações, denúncias, sugestões e elogios que não sejam
solucionados pelos canais habituais de atendimento do Banco.

São Paulo, 27 de agosto de 2018.
O Conselho de Administração

A Diretoria

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado

Ativo Nota 30/06/2018 30/06/2017
Ativo Circulante 1.227.483 1.238.105
Disponibilidades 4 & 16.e 7.774 8.082
Títulos e Valores Mobiliários 47.070 50.593
Carteira Própria 5 47.070 50.593
Relações Interfinanceiras 6 43.379 44.244
Depósitos no Banco Central 43.379 44.244
Operações de Crédito 1.091.758 1.033.288
Setor Privado 7.a 1.066.607 878.079
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão 7.a 41.680 173.864
(Provisão para Operações de Crédito
  de Liquidação Duvidosa) 7.d (16.529) (18.655)
Outros Créditos 37.237 100.129
Créditos Tributários 8.a 25.882 31.018
Diversos 9 11.355 69.111
Outros Valores e Bens 265 1.769
Despesas Antecipadas 265 1.769
Ativo Realizável a Longo Prazo 577.040 632.723
Operações de Crédito 549.243 600.391
Setor Privado 7.a 536.590 527.685
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão 7.a 20.969 80.208
(Provisão para Operações de Crédito
  de Liquidação Duvidosa) 7.d (8.316) (7.502)
Outros Créditos 27.797 32.332
Créditos Tributários 8.a 19.244 27.172
Diversos 9 8.553 5.160
Permanente 2.292 2.680
Imobilizado de Uso 10 2.292 2.680
Outras Imobilizações de Uso 6.196 6.067
(Depreciações Acumuladas) (3.904) (3.387)
Total do Ativo 1.806.815 1.873.508

Passivo Nota 30/06/2018 30/06/2017
Passivo Circulante 1.068.174 766.296
Depósitos 11 953.608 543.393
Depósitos Interfinanceiros 895.874 524.294
Depósitos a Prazo 57.734 19.099
Outras Obrigações 114.566 222.903
Cobrança e Arrecadação
  de Tributos e Assemelhados - 1.829
Fiscais e Previdenciárias 12 3.365 17.057
Diversas 13 111.201 204.017
Passivo Exigível a Longo Prazo 372.770 718.647
Depósitos 11 354.791 630.082
Depósitos Interfinanceiros 256.745 496.831
Depósitos a Prazo 98.046 133.251
Outras Obrigações 13 17.979 88.565
Diversas 17.979 88.565
Resultados de Exercícios Futuros 16.e 59.568 96.111
Resultados de Exercícios Futuros 59.568 96.111
Patrimônio Líquido 15 306.303 292.454
Capital Social: 229.756 229.756
De Domiciliados no País 114.878 114.878
De Domiciliados no Exterior 114.878 114.878
Reservas de Lucros 76.547 62.698

Total do Passivo 1.806.815 1.873.508

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado

                                       Reservas de lucros
Nota           Capital social             Reserva  legal          Reserva  estatutária      Lucros acumulados                         Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2016 229.756 21.762 24.595 - 276.113
Lucro Líquido - - - 16.341 16.341
Destinações:
Reserva Legal 15.d - 817 - (817) -
Reserva para Reforço de Capital de Giro 15.c - - 15.524 (15.524) -

Saldos em 30 de Junho de 2017 229.756 22.579 40.119 - 292.454
Mutações do exercício - 817 15.524 - 16.341
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 229.756 23.751 41.084 - 294.591
Lucro Líquido - - - 11.712 11.712
Destinações:
Reserva Legal 15.d - 586 - (586) -
Reserva para Reforço de Capital de Giro 15.c - - 11.126 (11.126) -

Saldos em 30 de Junho de 2018 229.756 24.337 52.210 - 306.303
Mutações do exercício - 586 11.126 - 11.712

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado

d) Processos Judiciais e Administrativos de Natureza Cível: São ações ju-
diciais de caráter predominantemente indenizatório e revisionais de crédito. As
ações de caráter indenizatório referem-se à indenização por dano material e/ou
moral, referentes à relação de consumo, versando, principalmente, sobre ques-
tões relacionadas a operações de crédito. As ações que não se enquadram no
critério anterior são provisionadas de acordo com avaliação individual realiza-
da, sendo as provisões constituídas com base no risco provável de perda, na lei
e na jurisprudência de acordo com a avaliação de perda efetuada pelos asses-
sores jurídicos. e) Passivos Contingentes Trabalhistas e Cíveis Classifi-
cados como Risco de Perda Possível: O Banco PSA Brasil possui passi-
vos contingentes classificados como risco de perda possível no montante
aproximado de R$ 7.872 para ações cíveis e R$ 17.110 para ações trabalhis-
tas (30/06/2017 - R$ 4.901 e R$ 3.643, respectivamente). A natureza das
ações se assemelham as descritas no item “d”.
15. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: Em 30 de junho de 2018 e 2017, o
capital social no valor de R$ 229.756 é composto por 209.354 mil ações ordiná-
rias, sem valor nominal, assim demonstrado:

Ordinárias
De Domiciliados no País 104.677
De Domiciliados no Exterior 104.677
Total 209.354
b) Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio: Estatutariamente, estão as-
segurados aos acionistas dividendos mínimos obrigatórios de 50% do lucro lí-
quido de cada exercício, ajustado de acordo com a legislação. Em 30 de junho
de 2018, a Administração optou pela não destinação de dividendos, inclusive,
dos juros sobre o capital próprio em conformidade com a Lei. Nº 9.249/1995.
Em 30 de abril de 2018, foi aprovada a distribuição de juros sobre o capital pró-
prio no montante de R$ 16.000 (R$ 76,42 por ação ordinária, em reais por
ação), correspondendo ao valor líquido do imposto de renda de R$ 13.600 (R$
64,96 por ação ordinária, em reais por ação), atribuídos ao dividendo mínimo
obrigatório. Na mesma Assembléia foi aprovada a distrbuição dos dividendos
minimos obrigatório no montante de R$ 5.290 (R$ 25,27 por ação ordinária, em
reais por ação). Os dívidendos minimos obrigatórios e os juros sobre o capital
próprio foram pagos em 22 de junho de 2018. c) Reservas Estatutárias: O sal-
do remanescente do lucro líquido do semestre foi destinado para a reserva para
reforço de capital de giro, com a finalidade de garantir os meios financeiros
para a operação da Companhia, limitada a 100% do capital social, podendo ser
utilizada para futuros aumentos de capital. d) Reserva Legal: De acordo com a
legislação societária brasileira, 5% para constituição da reserva legal, até que a
mesma atinja a 20% do capital. Esta reserva tem como finalidade assegurar a
integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar
prejuízos ou aumentar o capital.
16. Partes Relacionadas: a) Remuneração de Pessoal-Chave da Adminis-
tração: A remuneração total do pessoal chave da Administração para o se-
mestre findo em 30 de junho de 2018, foi de R$ 2.428 (2017 - R$ 1.787)
b) Benefícios de Curto Prazo 01/01 a  01/01 a

30/06/2018 30/06/2017
Salários e Honorários do Conselho de
  Administração e Diretoria Executiva
Remuneração Fixa 1.709 1.501
Remuneração Variável 719 286
Total 2.428 1.787
Adicionalmente, em 30 junho de 2018, foram recolhidos encargos sobre a re-
muneração da administração no montante de R$ 818 (30/06/2017 - R$602).
c) Operações de Crédito: Nos termos da legislação vigente, não são
concedidos empréstimos ou adiantamentos envolvendo: I - diretores,
membros dos Conselhos de Administração e do Comitê de Auditoria,
bem como seus respectivos cônjuges e parentes, até o segundo grau; II -
pessoas físicas ou jurídicas que participem no capital da Companhia,
com mais de 10%; III - pessoas jurídicas de cujo capital participem com
mais de 10%, a Companhia; IV - pessoas jurídicas de cujo capital partici-
pem com mais de 10%, quaisquer dos diretores, membros do Conselho
de Administração e do Comitê de Auditoria ou administradores da própria
instituição financeira, bem como seus cônjuges e respectivos parentes,
até o segundo grau. d) Participação Acionária: O Banco PSA é uma
joint-venture, cujo capital pertence 50% ao Banque PSA Finance (empre-
sa do Grupo Peugeot Citröen) e 50,00% da Aymoré Crédito, Financia-
mento e Investimento S.A. e) Transações com Partes Relacionadas: As
operações e remuneração de serviços com partes relacionadas são reali-
zadas no curso normal dos negócios e em condições de comutatividade,
incluindo taxas de juros, prazos e garantias, e não envolvem riscos maio-
res que os normais de cobrança ou apresentam outras desvantagens. As
principais transações e saldos são conforme segue:

       Ativos (Passivos)   Receitas (Despesas)
01/01 a 01/01 a

30/06/2018 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2017
Disponibilidades 591 349 - -
Banco Santander (2) 591 349 - -
Valores a Receber de
  Sociedades Ligadas 5.318 14.466 63 1.804
Peugeot Citroen do
  Brasil Automóveis Ltda (3) 5.318 14.466 - -
Banco Santander (2) - - 63 1.804
Depósitos Interfinanceiros (1.036.250) (930.053) (39.741) (39.153)
Banco Santander (2) (1.036.250) (930.053) (39.741) (39.153)
Depósitos a Prazo (33.399) (33.916) (1.281) (3.225)
Peugeot Citroen do Brasil
  Automóveis Ltda (5) (33.399) (33.916) (1.281) (3.225)
Valores a Pagar a
  Sociedades Ligadas (42.654) (12.180) (1.787) (2.195)
Peugeot Citroen do
  Brasil Automóveis Ltda (1) (42.654) (12.180) (1.787) (2.195)
Resultados de
  Exercícios Futuros (59.568) (96.111) 39.940 49.880
Peugeot Citroen do
  Brasil Automóveis Ltda (4) (59.568) (96.111) 39.940 49.880
(1) As despesas referem-se a despesas administrativas - convênio operacio-
nal.
(2) Controladores da Companhia (PSA Banque = 50% e Aymoré Financiamen-
tos = 50%).
(3) Valores a receber da PCBA (montadoras), referente a equalização de taxas
de juros.
(4) Valores recebidos da PCBA (montadora), referente a equalização de taxas
de juros, para reconhecimento de Receita Diferida
(5) Captação de Recursos junto a PCBA (montadora), para Garantias das ope-
rações de atacado.
17. Rendas de Tarifas Bancárias: Em 30 de junho de 2018, estão representa-
das por tarifas de cadastro de operações de crédito no valor de R$8.940 no pe-
ríodo (30/06/2017 - R$9.506).
18. Outras Despesas Administrativas 01/01 a  01/01 a

30/06/2018 30/06/2017
Serviços Técnicos Especializados e de Terceiros 5.694 5.590
Serviços de Processamento de Dados 3.882 4.446
Propaganda e Publicidade 2.747 3.017
Sucumbências 2.233 2.128
Serviços do Sistema Financeiro 1.238 1.193
Transportes e Viagens 397 241
Outras 547 2.557
Total 16.738 19.172
19. Outras Receitas Operacionais 01/01 a  01/01 a

30/06/2018 30/06/2017
Recuperação de Encargos e Despesas 1.568 763
Divisão de Resultados - Grupo Santander (Nota 16.e) 63 1.804
Total 1.631 2.567
20. Outras Despesas Operacionais 01/01 a  01/01 a

30/06/2018 30/06/2017
Despesas com Comissões
  Comerciais e de Agenciamento 1.413 2.520
Ressarcimento PCBA (Nota 16.e) 1.787 2.195
Outras 431 38
Total 3.631 4.753
21. Resultado não Operacional

01/01 a  01/01 a
Outras Despesas 30/06/2018 30/06/2017
Despesas com Locação (442) (490)
Total (442) (490)

perda da ação judicial ou administrativa for avaliado como provável e os montan-
tes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, com base na natu-
reza, complexidade, e histórico das ações e na opinião dos assessores jurídicos
internos e externos e nas melhores informações disponíveis. Para as provisões
cujo o risco de perda é possível, as provisões não são constituídas e as informa-
ções são divulgadas nas notas explicativas (Nota 14.e) e para as provisões cujo
risco de perda é remota não é requerida a divulgação. Os ativos contingentes não
são reconhecidos contabilmente, exceto quando há garantias reais ou decisões
judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos, caracterizando o
ganho como praticamente certo. Os ativos contingentes com êxito provável,
quando existentes, são apenas divulgados nas demonstrações financeiras. No
caso de trânsitos em julgado favoráveis ao Banco PSA, a contraparte tem o direi-
to, caso atendidos requisitos legais específicos, de impetrar ação rescisória em
prazo determinado pela legislação vigente. Ações rescisórias são consideradas
novas ações e serão avaliadas para fins de passivos contingentes se, e quando,
forem impetradas. k) Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins): O PIS (0,65%) e a
Cofins (4,00%) são calculados sobre determinadas receitas e despesas brutas.
As instituições financeiras podem deduzir despesas financeiras na determinação
da referida base de cálculo. As despesas de PIS e da Cofins são registradas em
despesas tributárias. l) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contri-
buição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): O encargo do IRPJ é calculado
à alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10%, aplicados sobre o lucro, após
efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. A CSLL é calculada
pela alíquota de 20% para as instituições financeiras e pessoas jurídicas de segu-
ros privados e as de capitalização (15% até agosto de 2015) e 9% para as de-
mais empresas, incidente sobre o lucro, após considerados os ajustes determi-
nados pela legislação fiscal. A alíquota da CSLL para as instituições financeiras,
pessoas jurídicas de seguros privados e as de capitalização foi elevada de 15%
para 20 % para o período-base compreendido entre 1 de setembro de 2015 e 31
de dezembro de 2018, nos termos da Lei 13.169/2015 (resultado da conversão
em Lei da Medida Provisória (MP) 675/2015). Os créditos tributários e passivos
diferidos são calculados, basicamente, sobre as diferenças temporárias entre o
resultado contábil e o fiscal, sobre os prejuízos fiscais e ajustes ao valor de mer-
cado de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. O re-
conhecimento dos créditos tributários e passivos diferidos é efetuado pelas
alíquotas aplicáveis ao período em que se estima a realização do ativo e a liqui-
dação do passivo. De acordo com o disposto na regulamentação vigente, os cré-
ditos tributários são registrados na medida em que se considera provável sua re-
cuperação em base à geração de lucros tributáveis futuros. A expectativa de rea-
lização dos créditos tributários, conforme demonstrada na Nota 8.b, está baseada
em projeções de resultados futuros e fundamentada em estudo técnico. m) Esti-
mativas Contábeis: As estimativas contábeis e premissas utilizadas pela Ad-
ministração para a preparação das demonstrações financeiras são revisadas
pelo menos semestralmente, sendo apresentadas a seguir as principais estimati-
vas que podem levar a ajustes significativos nos valores contábeis dos ativos e
passivos no próximo período quando comparados com os montantes reais, tais
como: ajuste a mercado dos títulos e instrumentos financeiros derivativos, provi-
são para créditos de liquidação duvidosa, provisão para contingências e a reali-
zação dos créditos tributários. Os efeitos decorrentes das revisões feitas às esti-
mativas contábeis são reconhecidos de forma prospectiva.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa 30/06/2018 30/06/2017
Disponibilidades 7.774 8.082
Aplicações em Fundos de Investimentos 47.070 50.593
Total 54.844 58.675
5. Títulos e Valores Mobiliários: Resumo da Carteira por Categorias

30/06/2018 30/06/2017
Valor Valor

Títulos Privados para Negociação (i)   Contábil   Contábil
Santander FIC SBAC Renda Fixa Referenciado DI 43.125 -
Bradesco FIC FI Referenciado DI Federal 1.824 2.889
Itaú Soberano Referenciado 1.140 15.862
Itaú Dynamic Curto Prazo 657 3
Santander FIC FI Empresas Curto Prazo 324 2.414
Santander FIC FI Soberano Referenciado DI - 29.425
Total 47.070 50.593
(i) As cotas de fundos de investimento estão classificadas como sendo sem
vencimento e são mensuradas pelo valor de custo de aquisição ajustado pelas
variações das cotas.
6. Relações Interfinanceiras: O saldo de R$ 43.379 (30/06/2017 - R$ 44.244)
da rubrica relações interfinanceiras é composto por créditos vinculados, repre-
sentados na sua totalidade por depósitos em espécie efetuados no Bacen para
cumprimento das exigibilidades dos compulsórios sobre depósitos a prazo e
recursos de aceites cambiais e adicional sobre depósitos.
7. Carteira de Crédito e Provisão para Perdas
a) Carteira de Créditos 30/06/2018 30/06/2017
Operações de Crédito:
Financiamentos - CDC Veículos 1.603.197 1.405.764
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão 62.649 254.072
Outros Créditos (Nota 9) - 45.326

Total 1.665.846 1.705.162
Circulante 1.108.287 1.097.269
Longo Prazo 557.559 607.893
b) Carteira por Vencimento 30/06/2018 30/06/2017
Vencidas 18.657 15.108
A Vencer:
Até 3 Meses 439.950 67.066
De 3 a 12 Meses 649.680 1.015.095
De 1 a 5 Anos 557.559 607.893

Total 1.665.846 1.705.162
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros: De acor-
do com a Resolução 3.533/2008 do CMN atualizada com normatizações poste-
riores, as operações de cessão de crédito com retenção substancial dos riscos
e benefícios, passaram a partir de 1 de janeiro de 2012 a permanecer registra-
das na carteira de crédito. Para as operações de cessão de crédito realizadas
até 31 de dezembro de 2011, independente da retenção ou transferência subs-
tancial de riscos e benefícios, os ativos financeiros eram baixados do registro
da operação original e o resultado apurado na cessão apropriada ao resultado
do período. c) Carteira de Crédito por Setor de Atividades
Setor Privado 30/06/2018 30/06/2017
Indústria 1.952 2.245
Comércio 395.698 340.734
Serviços e Outros 89.885 140.064
Pessoas Físicas 1.178.311 1.222.119
Total 1.665.846 1.705.162
d) Carteira e Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa sobre Car-
teira a Valor Presente Distribuída pelos Correspondentes Níveis de Risco

                                                          30/06/2018
Carteira de Créditos                     Provisão

Nível % Provisão Curso
de Risco Mínima Requerida      Normal        Total Requerida     Total
AA - - - - -
A 0,5% 1.138.216 1.138.216 5.691 5.691
B 1% 330.001 330.001 3.300 3.300
C 3% 161.369 161.369 4.841 4.841
D 10% 24.769 24.769 2.477 2.477
E 30% 2.342 2.342 703 703
F 50% 1.826 1.826 913 913
G 70% 1.343 1.343 940 940
H 100% 5.980 5.980 5.980 5.980
Total 1.665.846 1.665.846 24.845 24.845

                                                          30/06/2017
Carteira de Créditos                     Provisão

Nível % Provisão Curso
de Risco Mínima Requerida       Normal         Total Requerida     Total
AA - 45.326 45.326 - -
A 0,5% 1.226.257 1.226.257 6.131 6.131
B 1% 341.961 341.961 3.420 3.420
C 3% 66.114 66.114 1.984 1.984
D 10% 6.820 6.820 682 682
E 30% 3.844 3.844 1.153 1.153
F 50% 2.771 2.771 1.386 1.386
G 70% 2.227 2.227 1.559 1.559
H 100% 9.842 9.842 9.842 9.842
Total 1.705.162 1.705.162 26.157 26.157
(1) Inclui parcelas vincendas e vencidas.

1. Contexto Operacional: O Banco PSA Finance Brasil S.A. (“Banco PSA”)
opera como banco múltiplo com as carteiras de investimento, crédito e financia-
mento. Foram firmados contratos com o Grupo Santander, para a prestação de
serviços relacionados à gestão/controle operacional das operações de crédito a
serem realizadas através do Banco PSA. Em 1° de agosto de 2016, após aprova-
ção pelas autoridades concorrenciais e autoridades regulatórias bancárias, ocor-
rida em 18/05/2016, ocorreu a transferência de 50% (cinquenta por cento) por
parte do “Banque PSA Finance” (empresa estabelecida na França) para “Aymoré
Crédito Financiamento e Investimento S.A” empresa pertencente ao Grupo
Santander (Brasil), empresa estabelecida no Brasil, cabendo a esta última, a atri-
buição da Gestão dos negócios compartilhada com o Banco PSA.
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações finan-
ceiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações, em conjunto às normas do
Conselho Monetário Nacional (CMN), do Bacen e modelo do documento previsto
no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF), da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no que não conflitam com as normas
emitidas pelo Bacen e evidenciam todas as informações relevantes próprias das
demonstrações financeiras, as quais estão consistentes com as utilizadas pela
Administração na sua gestão. A preparação das demonstrações financeiras re-
quer a adoção de estimativas por parte da Administração, impactando certos ati-
vos e passivos, divulgações sobre provisões e passivos contingentes e receitas e
despesas nos períodos demonstrados. Uma vez que o julgamento da Administra-
ção envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrência de eventos futu-
ros, os montantes reais podem diferir dessas estimativas. A Administração auto-
rizou a emissão das demonstrações financeiras para o semestre findo em 30 de
junho de 2018 na reunião realizada em 27 de agosto de 2018.
3. Principais Práticas Contábeis: a) Moeda Funcional e Moeda de Apresen-
tação: As Demonstrações Financeiras estão apresentadas em Reais, moeda
funcional e de apresentação do Banco PSA. b) Apuração do Resultado: O re-
gime contábil de apuração do resultado é o de competência e considera os rendi-
mentos, encargos e variações monetárias ou cambiais, calculados a índices ou
taxas oficiais, “pro rata” dia, incidentes sobre ativos e passivos atualizados até a
data do balanço. c) Ativos e Passivos Circulantes e a Longo Prazo: Os sal-
dos realizáveis e exigíveis em até 12 meses são classificados no ativo e passivo
circulantes, respectivamente. Os títulos classificados como títulos para negocia-
ção independentemente da sua data de vencimento, estão classificados integral-
mente no curto prazo, conforme estabelecido pela Circular Bacen 3.068/2001. d)
Caixa e Equivalentes de Caixa: Para fins da demonstração dos fluxos de caixa,
caixa e equivalentes de caixa correspondem aos saldos de disponibilidades e
aplicações interfinanceiras de liquidez com conversibilidade imediata ou com
prazo original igual ou inferior a noventa dias. e) Aplicações interfinanceiras de
liquidez e créditos vinculados ao Bacen remunerados: As aplicações prefi-
xadas são registradas pelo valor de resgate, deduzido das rendas pertencentes
ao período futuro, e as pós-fixadas pelo valor de custo acrescido dos rendimentos
auferidos até a data do balanço. As aplicações no mercado aberto são classifica-
das no ativo circulante e realizável a longo prazo em função de seus prazos de
vencimento, independentemente dos prazos de vencimento dos papeis que
lastreiam as operações. f) Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Fi-
nanceiros Derivativos: De acordo com o estabelecido pela Circular nº 3.068/01,
do Banco Central do Brasil, os títulos e valores mobiliários integrantes da carteira
são classificados em três categorias distintas, conforme a intenção da Adminis-
tração, quais sejam: • Títulos para negociação; • Títulos disponíveis para venda; e
• Títulos mantidos até o vencimento. Os títulos classificados como para negocia-
ção (apresentados no ativo circulante) e disponíveis para venda (segregados em
ativo circulante e realizável a longo prazo) são avaliados, na data do balanço, pelo
seu valor de mercado e os classificados como títulos mantidos até o vencimento
(segregados em ativo circulante e realizável a longo prazo), com a intenção e ca-
pacidade financeira para sua manutenção em carteira até o vencimento, são ava-
liados pelo seu custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em
contrapartida ao resultado do período. Os ajustes a valor de mercado dos títulos
classificados para negociação são contabilizados em contrapartida à adequada
conta de receita ou despesa, no resultado do período. Os ajustes a valor de mer-
cado dos títulos classificados como disponíveis para venda são contabilizados
em contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido, líquido dos efeitos tri-
butários, sendo transferidos para o resultado do período quando da efetiva realiza-
ção, através da venda definitiva ou da reclassificação dos respectivos títulos e
valores mobiliários para a categoria de “títulos para negociação”. g) Carteira de
Crédito e Provisão para Perdas: A carteira de créditos é demonstrada pelo seu
valor presente, considerando os indexadores, taxa de juros e encargos pactuados,
calculados “pro rata” dia até a data do balanço. Para operações vencidas a partir
de 60 dias o reconhecimento em receitas só ocorrerá quando do seu efetivo rece-
bimento. As cessões de crédito sem retenção de riscos resultam na baixa dos
ativos financeiros objeto da operação, que passam a ser mantidos em conta de
compensação. O resultado da cessão é reconhecido integralmente, quando de
sua realização. A partir de janeiro de 2012, conforme determinado pela Resolu-
ção CMN 3.533/2008 e Resolução CMN 3.895/2010, todas as cessões de crédito
com retenção de riscos passam a ter seus resultados reconhecidos pelos prazos
remanescentes das operações, e os ativos financeiros objetos da cessão perma-
necem registrados como operações de crédito e o valor recebido como obriga-
ções por operações de venda ou de transferência de ativos financeiros. O Banco
PSA Finance, efetua a baixa de créditos para prejuízo quando estes apresentam
atraso superior a 360 dias. No caso de operações de crédito de longo prazo (aci-
ma de 3 anos) são baixadas quando completam 540 dias de atraso. A operação
de crédito baixado para prejuízo é registrada em conta de compensação pelo pra-
zo mínimo de 5 anos e enquanto não esgotados todos os procedimentos para co-
brança. As provisões para operações de crédito são fundamentadas nas análises
das operações de crédito em aberto (vencidas e vincendas), na experiência pas-
sada, expectativas futuras e riscos específicos das carteiras e na política de ava-
liação de risco da Administração na constituição das provisões, conforme esta-
belecido pela Resolução CMN 2.682/1999. h) Despesas Antecipadas: São
contabilizadas as aplicações de recursos em pagamentos antecipados, cujos be-
nefícios ou prestação de serviços ocorrerão em exercícios seguintes e são apro-
priadas ao resultado, de acordo com a vigência dos respectivos contratos de ope-
rações de crédito. h.1) Comissões Pagas a Correspondentes Bancários:
Considerando-se o contido na Resolução 4.294 e Circular Bacen 3.693 de de-
zembro de 2013, a partir de janeiro de 2015 as comissões pagas aos agentes in-
termediários em decorrência da originação de novas operações de crédito fica-
ram limitadas aos percentuais máximos de (i) 6% do valor da nova operação ori-
ginada e (ii) 3% do valor da operação objeto de portabilidade. As referidas comis-
sões devem ser integralmente reconhecidas como despesa quando incorridas. A
Circular Bacen 3.738 de dezembro de 2014, facultou a possibilidade de aplicação
escalonada do procedimento contábil supracitado, conforme abaixo: a) 2015: Re-
conhecer integralmente como despesa 1/3 do valor da comissão paga, sendo a
diferença ativada e apropriada ao resultado pelo período de 36 meses ou pelo
prazo do contrato, dos dois o menor; b) 2016: Reconhecer integralmente como
despesa 2/3 do valor da comissão paga, sendo a diferença ativada e apropriada
ao resultado pelo período de 36 meses ou pelo prazo do contrato, dos dois o me-
nor; e c) 2017: Reconhecer o valor total da comissão paga integralmente como
despesa. Segundo o contido na Circular Bacen 3.722 de outubro de 2014, os pro-
cedimentos contábeis anteriormente descritos devem ser aplicados de forma
prospectiva a partir de janeiro de 2015, não trazendo impactos sobre as comis-
sões pagas até dezembro de 2014. A partir de janeiro de 2020, caso ainda exista
no ativo da entidade saldo a amortizar de comissão de venda paga ao correspon-
dente, esse montante deve ser integralmente baixado contra resultado (despesa).
i) Permanente: Demonstrado pelo valor do custo de aquisição, está sujeito 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
e sua avaliação considera os seguintes aspectos: i.1) Imobilizado de Uso: A
depreciação do imobilizado é feita pelo método linear, com base nas seguintes
taxas anuais: edificações - 4%, instalações, móveis, equipamentos de uso e sis-
temas de segurança e comunicações - 10%, sistemas de processamento de da-
dos e veículos - 20% e benfeitorias em imóveis de terceiros - 10% ou até o ven-
cimento do contrato de locação. j) Provisões, Passivos Contingentes e Ativos
Contingentes: O Banco PSA é parte em processos judiciais e administrativos
de natureza tributária, cível e trabalhista, decorrentes do curso normal de suas
atividades. As provisões incluem as obrigações legais, processos judiciais e ad-
ministrativos relacionados a obrigações tributárias e previdenciárias, cujo objeto
de contestação é sua legalidade ou constitucionalidade, que independentemente
da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, têm os seus montantes reco-
nhecidos integralmente nas demonstrações financeiras. As provisões são
reavaliadas em cada data de balanço para refletir a melhor estimativa corrente e
podem ser total ou parcialmente revertidas ou reduzidas quando deixam de ser
prováveis as saídas de recursos e obrigações pertinentes ao processo, incluindo
a decadência dos prazos legais, o trânsito em julgado dos processos, dentre ou-
tros. As provisões judiciais e administrativas são constituídas quando o risco de

e) Movimentação da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
01/01 a  01/01 a

30/06/2018 30/06/2017
Saldo Inicial 24.277 31.835
Constituição (Reversão) 3.431 4.155
Baixas (2.863) (9.833)
Saldo Final 24.845 26.157
Circulante 16.529 18.655
Longo Prazo 8.316 7.502
Foram recuperados no semestre, créditos no valor de R$ 3.968 (30/06/2017 -
R$ 3.499), registrados como receita da intermediação financeira nas rubricas
de operações de crédito.
8. Créditos Tributários: a) Natureza e Origem dos Créditos Tributários

Saldo em Saldo em
31/12/2017 Constituição Realização 30/06/2018

Provisão para Créditos
  de Liquidação Duvidosa 52.473 3.431 (19.630) 36.274
Outras Provisões Temporarias 8.245 1.046 (1.025) 8.266
Gratificações de Pessoal 771 - (185) 586
Total dos Créditos
  Tributários sobre
   Diferenças Temporárias 61.489 4.477 (20.840) 45.126
Total dos Créditos
  Tributários (1) 61.489 4.477 (20.840) 45.126
Circulante - 25.882
Longo Prazo - 19.244

Saldo em Saldo em
31/12/2016 Constituição Realização 30/06/2017

Provisão para Créditos
  de Liquidação Duvidosa 48.041 50.723 (48.041) 50.723
Gratificações de Pessoal - - - -
Outras Provisões Temporárias 7.774 7.467 (7.774) 7.467
Total dos Créditos
  Tributários sobre
   Diferenças Temporárias 55.815 58.190 (55.815) 58.190
Total dos Créditos
  Tributários (1) 55.815 58.190 (55.815) 58.190
Circulante 26.938 31.018
Longo Prazo 28.877 27.172
(1) Em 30 de junho de 2018 e 2017, o Banco PSA não possui créditos tributários
não ativados.
b) Expectativa de Realização dos Créditos Tributários

                                                30/06/2018
Diferenças Temporárias

Ano         IRPJ       CSLL           Total
2018 15.073 10.809 25.882
2019 10.802 6.481 17.283
2020 658 395 1.053
2021 566 340 906
2022 1 1 2
Total 27.100 18.026 45.126
Em função das diferenças existentes entre os critérios contábeis, fiscais e
societários, a expectativa da realização dos créditos tributários não deve ser to-
mada como indicativo do valor dos lucros líquidos futuros.
c) Valor Presente dos Créditos Tributários: O valor presente total dos crédi-
tos tributários é de R$ 44.445 (30/06/2017 - R$ 54.019), calculados de acordo
com a expectativa de realização das diferenças temporárias, prejuízos fiscais e
a taxa média de captação projetada para os períodos correspondentes.
9. Outros Créditos - Diversos 30/06/2018 30/06/2017
Devedores por Depósitos em Garantia
Para Interposição de Recursos Trabalhistas / Cíveis 8.553 5.160
Valores a Receber de Sociedades Ligadas (Nota 16.e) 5.318 14.466
Impostos e Contribuições a Compensar 4.813 8.447
Pagamentos a Ressarcir 223 98
Direitos Creditórios (Nota 7a) - 45.326
Outros 1.001 774
Total 19.908 74.271
Circulante 11.355 69.111
Longo Prazo 8.553 5.160
10. Imobilizado de Uso                                      30/06/2018 30/06/2017
Outras Imobilizações de Uso Custo Depreciação Residual   Residual
Instalações, Móveis
  e Equipamentos de Uso 4.148 (1.942) 2.206 2.377
Sistemas de Segurança
  e Comunicações 15 (13) 2 7
Sistemas de
  Processamento de Dados 2.033 (1.949) 84 295
Outras - - - 1
Total 6.196 (3.904) 2.292 2.680
11. Captação de Recursos
Depósitos                                                         30/06/2018 30/06/2017

Até De 3 a 12 Acima de
3 Meses      Meses  12 Meses          Total           Total

Depósitos
  Interfinanceiros 339.304 556.570 256.745 1.152.619 1.021.125
Depósitos a Prazo 1.576 56.158 98.046 155.780 152.350
Total 340.880 612.728 354.791 1.308.399 1.173.475
Circulante 953.608 543.393
Longo Prazo 354.791 630.082
12. Fiscais e Previdenciárias: As obrigações fiscais e previdenciárias com-
preendem os impostos e contribuições a recolher e valores questionados em
processos judiciais e administrativos.

30/06/2018 30/06/2017
Impostos e Contribuições a Pagar 3.365 1.484
Provisão para Impostos e Contribuições sobre Lucros - 15.573
Total 3.365 17.057
Circulante 3.365 17.057
13. Outras Obrigações - Diversas 30/06/2018 30/06/2017
Provisão para Processos Judiciais e Administrativos
  - Ações Trabalhistas e Cíveis (Nota 14.b) 9.334 8.357
Floor-Plan - PCBA (Nota 16.e) 42.654 12.180
Provisão para despesas administrativas 15.906 10.545
Comissões a Pagar 1.066 2.498
Obrigações por Operações Vinculadas a
  Cessão de Créditos Resolução 3533 57.636 258.100
Outras 2.584 902
Total 129.180 292.582
Circulante 111.201 204.017
Longo Prazo 17.979 88.565
14. Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes: a) Ativos
Contingentes: Em 30 de junho de 2018 e 2017, não foram reconhecidos con-
tabilmente ativos contingentes. (Nota 3.j). b) Saldos Patrimoniais das Provi-
sões para Processos Judiciais e Administrativos e Obrigações Legais por
Natureza 30/06/2018 30/06/2017
Provisão para Processos Judiciais e Administrativos
  - Ações Trabalhistas e Civeis - (Nota 13)
Ações Trabalhistas 5.513 3.694
Ações Cíveis 3.821 4.663
Total 9.334 8.357
c) Movimentação das Provisões para Processos Judiciais e Administrati-
vos e Obrigações Legais             01/01 a 30/06/2018

Trabalhistas        Cíveis
Saldo Inicial 4.595 3.391
Constituição Líquida de Reversão 1.738 640
Atualização Monetária 77 73
Pagamentos (897) (283)
Saldo Final 5.513 3.821
Depósitos em Garantia - Outros Créditos 5.052 3.501

            01/01 a 30/06/2017
Trabalhistas        Cíveis

Saldo Inicial 3.701 5.019
Constituição Líquida de Reversão 2.354 1.592
Atualização Monetária 56 62
Pagamentos (2.417) (2.010)
Saldo Final 3.694 4.663
Depósitos em Garantia - Outros Créditos 2.283 2.877

continua...

01/01 a  01/01 a
Nota 30/06/2018 30/06/2017

Receitas da Intermediação Financeira 116.052 128.110
Operações de Crédito 112.814 122.080
Resultado de Operações
  com Títulos e Valores Mobiliários 3.238 6.030
Despesas da Intermediação Financeira (58.963) (66.863)
Operações de Captação no Mercado (55.532) (62.708)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 7.d (3.431) (4.155)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 57.089 61.247
Outras Receitas (Despesas) Operacionais (27.354) (29.611)
Receitas de Prestação de Serviços 268 382
Rendas de Tarifas Bancárias 17 8.940 9.506
Despesas de Pessoal (14.110) (14.205)
Outras Despesas Administrativas 18 (16.738) (19.172)
Despesas Tributárias (3.714) (3.936)
Outras Receitas Operacionais 19 1.631 2.567
Outras Despesas Operacionais 20 (3.631) (4.753)
Resultado Operacional 29.735 31.636
Resultado não Operacional 21 (442) (490)
Resultado antes da Tributação
  sobre o Lucro e Participações 29.293 31.146
Imposto de Renda e Contribuição Social (16.363) (13.198)
Provisão para Imposto de Renda 22 - (8.570)
Provisão para Contribuição Social 22 - (7.003)
Ativo (Passivo) Fiscal Diferido (16.363) 2.375
Participação dos Empregados no Lucro (1.218) (1.607)
Lucro Líquido 11.712 16.341
No de Ações (mil) 16.a 209.354 209.354
Lucro Líquido por Lote de Mil Ações (em R$) 55,94 78,05

As notas explicativas da Administração são parte
integrante das demonstrações financeiras.

01/01 a  01/01 a
Nota 30/06/2018 30/06/2017

Atividades Operacionais

Lucro Líquido 11.712 16.341

Ajustes ao Lucro Líquido 20.085 2.087

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 7.d 3.431 4.155

Imposto de Renda e

  Contribuição Social Diferidos 16.363 (2.375)

Depreciações e Amortizações 291 307

Variações em Ativos e Passivos (23.962) (7.807)

Redução em Operações de Crédito 50.536 148.400

Aumento em Depósitos no Banco Central 14.587 15.302

Aumento/(Redução) em Outros Créditos 118.035 (31.668)

Redução em Outros Valores e Bens 501 956

Aumento/(Redução) em Depósitos (87.007) 34.576

(Redução) em Outras Obrigações (89.116) (171.366)

(Aumento)/Redução em Resultados

  de Exercícios Futuros (16.376) 2.198

Imposto Pago (15.122) (6.205)

Caixa Líquido Originado (Aplicado)

  em Atividades Operacionais 7.835 10.621

Atividades de Investimento

Aquisição de Imobilizado de Uso (138) -

Caixa Líquido Originado (Aplicado)

  em Atividades de Investimento (138) -

Atividades de Financiamento

Dividendos e Juros sobre

  o Capital Próprio Pagos 15.b (21.290) (14.500)

Caixa Líquido Aplicado em

  Atividades de Financiamento (21.290) (14.500)

Aumento (Redução) Líquido de Caixa

  e Equivalentes de Caixa (13.593) (3.879)

Caixa e equivalentes no início do semestre 4 68.437 62.554

Caixa e equivalentes no final do semestre 4 54.844 58.675

As notas explicativas da Administração são parte

integrante das demonstrações financeiras.
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RECOLHIMENTO A MAIOR DO FGTS
Empresa efetuou o recolhimento a maior de FGTS durante 5 meses, 
para a conta de diversos funcionário, como proceder para compensar? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO PROCEDER COM O PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS PARA FUN-
CIONÁRIOS QUE TRABALHAM COM JORNADA REDUZIDA, DEVEMOS 
APLICAR A PROPORCIONALIDADE?

O Artigo 130-A da CLT previa férias proporcionais ao empregado 
em contrato sob regime de tempo parcial, no entanto, este 
dispositivo foi revogado pela Reforma Trabalhista, assim, os 
empregados têm direito a férias de 30 dias.

DIFERENÇA ENTRE CONTRATAÇÕES 
Qual a diferença entre funcionário horista e funcionário por tempo 
parcial? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESAS DO 1º GRUPO DO E-SOCIAL
Empresa enviou as primeiras tabelas do e-social como se fosse do 
primeiro grupo. Qual a implicação de ter sido enviado antes, temos que 
seguir os prazos do primeiro grupo? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA REALIZOU ACORDO INDIVIDUAL DE COMPENSAÇÃO DE 
HORAS POR 06 MESES, O ACORDO FINALIZOU E OCORREU O ACERTO, 
PODEMOS RENOVAR O CONTRATO POR IGUAL PERÍODO?

Esclarecemos que não há prazo de espera para realização de novo acordo 
de compensação ou prorrogação de horas, podendo ser feito de imediato.

TÉRMINO DO CONTRATO DE APRENDIZ
Empresa precisa efetuar o aviso de término do contrato de aprendiz, 
quais documentos deverão ser entregues ao aprendiz? ele consegue 
sacar o FGTS? quais código da movimentação do FGTS? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Aos Administradores e Acionistas
Banco PSA Finance Brasil S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do Banco PSA Finance Brasil S.A.
(“Instituição”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de
2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, bem
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi-
nanceira do Banco PSA Finance Brasil S.A. em 30 de junho de 2018, o desem-
penho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo nes-
sa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internaci-
onais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais nor-
mas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do audi-
tor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em
relação à Instituição, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emiti-
das pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais res-
ponsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o
relatório do auditor
A administração da Instituição é responsável por essas outras informações que

compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria
sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsa-
bilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se
esse Relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações
financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma,
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realiza-
do, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, so-
mos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse res-
peito.
Responsabilidades da Administração e da Governança pelas demonstra-
ções financeiras
A Administração da Instituição é responsável pela elaboração e adequada apre-
sentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Ban-
co Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como neces-
sários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de dis-
torção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a Instituição continuar operando, divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a
não ser que a Administração pretenda liquidar a Instituição ou cessar suas ope-
rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações.
Os responsáveis pela Governança da Instituição são aqueles com responsabili-

dade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações fi-
nanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria con-
tendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ce-
ticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstra-
ções financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planeja-
mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representa-
ções falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas
não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles in-
ternos da Instituição.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Maria José De Mula Cury
Contadora

CRC 1S192785/O-4

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

...continuação

22. Imposto de Renda e Contribuição Social
01/01 a  01/01 a

30/06/2018 30/06/2017
Resultado antes da Tributação sobre o Lucro 29.293 31.146
Participações no Lucro (1.218) (1.607)
Juros sobre o Capital Próprio - (14.500)

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam le-
vantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacio-
nal da Instituição. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga-
ções nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião,
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamenta-
das nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Instituição a não mais se manter
em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras re-
presentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela Governança a respeito, entre ou-
tros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 27 de agosto de 2018

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

01/01 a  01/01 a
30/06/2018 30/06/2017

Resultado antes dos Impostos 28.075 15.039
Encargo Total do Imposto de Renda e Contribuição
  Social às Alíquotas de 25% e 20%, Respectivamente (1) (12.634) (6.768)
Demais Ajustes (3.729) (8.805)
Imposto de Renda e Contribuição Social (16.363) (15.573)

(1) Majoração Provisória da alíquota da CSLL, a partir de setembro de 2015 até
dezembro de 2018
23. Outras Informações: Em consonância à Resolução do CMN
3.198/2004, o Banco PSA Brasil aderiu ao comitê de auditoria único,
por intermédio da instituição líder, Banco Santander. As instituições
integrantes do Conglomerado Financeiro Santander optaram pela
constituição de estrutura única de gerenciamento de risco de crédito,

que opera de acordo com a regulamentação do Bacen e as boas prá-
ticas internacionais, visando proteger o capital e garantir a rentabili-
dade dos negócios. O resumo do relatório do comitê de auditoria e o
resumo da descrição da estrutura de gerenciamento do risco de cré-
dito foram divulgados e publicados em conjunto com as informações
trimestrais do Banco Santander, disponíveis no endereço eletrônico
www.santander.com.br/ri.
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Companhia Iniciadora Predial
CNPJ/MF nº.  60.583.507/0001-47 - NIRE nº 35300052251
Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária

Realizadas cumulativamente em: Data: 25/04/2018. Horário: 15:00 horas. Local: Sede
Social na Alameda Santos nº 960 - 19º andar, Conjunto 1.904, nesta Capital. Convo-
cação e Presença: Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, parágrafo 4º
da Lei º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e posteriores alterações, tendo em vista
a Presença dos Acionistas representando a totalidade do Capital Social da Compa-
nhia, conforme se comprova por suas assinaturas lançadas no Livro de Presença de
Acionistas.  Mesa: Presidente, Antranik Kissajikian e, Secretário, André Kissajikian.
I - Ordinária - Ordem do Dia: 1) leitura, discussão e votação do Relatório da Direto-
ria, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exer-
cício social findo em 31/12/2017; 2) - destinação do resultado do exercício de 2017.
Em seguida, foram colocados em discussão e votação os assuntos constantes da
“Ordem do Dia”, da Assembleia Geral Ordinária, tendo no final, sido deliberado e
aprovado por unanimidade de votos dos acionistas presentes, observadas às abs-
tenções legais, o seguinte: Deliberações: 1) - Foi aprovado o Relatório da Diretoria,
o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2017, documentos esses publicados no Diário
Oficial Empresarial e no Jornal Empresas & Negócios nas edições do dia 20 de abril
de 2018, tendo sido dispensado o aviso aos acionistas, face ao que trata o parágrafo
quarto (§ 4º) do artigo 133, da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001.
2) - Foi decidido que a destinação do resultado apurado no exercício social de 2017,
ficará a critério da diretoria.  II - Extraordinária - Ordem do Dia: (i) alteração do valor
das ações ora sem valor nominal para o valor nominal de R$1,00 (um real), cada uma;
(ii) cancelamento das ações sem valor nominal, mediante a sua substituição por
ações com valor nominal, mantida a participação societária de cada acionista no
Capital Social; (iii)  Alteração do Artigo 5° do Estatuto Social. Em seguida, foram
colocados em discussão e votação os assuntos constantes da “Ordem do Dia”, da
Assembleia Geral Extraordinária, tendo no final, sido deliberado e aprovado por una-
nimidade de votos dos acionistas presentes, observadas às abstenções legais, o
seguinte: Deliberações: 1) - Foi aprovado a alteração do valor das ações ora sem
valor nominal para valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, representativas do
capital social integralizado de R$4.134.773,52 (quatro milhões, cento e trinta e quatro
mil, setecentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), transferindo-se o
valor de R$0,52 (cinquenta e dois centavos), portanto menor que R$1,00 (um real) para
a conta Reserva de Capital.  2) - Foi decidido que em decorrrência da alteração do valor
da ação, os acionistas receberão em substituição de suas ações sem valor nominal, ora
canceladas, tantas ações quantas necessárias com valor nominal de R$1,00 (um real)
cada uma, na mesma proporcionalidade da participação acionária que cada acionista
possuir no capital social da empresa inteiramente integralizado. Em consequência das
deliberações acima, fica alterado o artigo 5º do Estatuto Social, que passa a vigorar
com a seguinte redação: “Artigo 5º - O Capital Social da Companhia totalmente subscri-
to e integralizado é de R$4.134.773,00 (quatro milhões, cento e trinta e quatro mil e
setecentos e setenta e três reais) dividido em 4.134.773 (quatro milhões, cento e trinta
e quatro mil e setecentos e setenta e três) ações ordinárias, todas nominativas, com
valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, observado quando de sua emissão o
disposto na legislação em vigor.” Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a
palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse,
determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à
lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme,
foi assinada por todos os presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a Assem-
bleia.  São Paulo, 25 de abril de 2018. Antranik Kissajikian - Presidente da Mesa.
André Kissajikian - Secretário.  Acionistas:  AA-Empreendimentos e Participações S/A,
por seu Diretor-Presidente, Antranik Kissajikian e André Kissajikian. A presente é
cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Antranik Kissajikian - Presidente da Mesa.
André Kissajikian - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 316.324/18-8,
em 05/07/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

cos, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou admi-
nistrativa, gerando uma provável saída de recursos para a liquidação das
obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com sufi-
ciente segurança. Os ativos contingentes são reconhecidos quando a admi-
nistração possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou
decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos. g)
Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa são represen-
tados por disponibilidades em moeda nacional e estrangeiras, e apresentam
risco insignificante de mudança de valor justo, que são utilizados pela
Corretora para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.
Ativo Circulante 30/06/2018 30/06/2017
Disponibilidades         5.273         4.650

Caixa 84 28
Depósitos bancários 1.705 566
Moedas estrangeiras         3.484         4.056

Total de caixa e equivalentes de caixa         5.273         4.650
4. Títulos e Valores Mobiliários: Os títulos e valores mobiliários estão clas-
sificados como “Títulos Disponíveis para Venda”, demonstrados abaixo o
valor de custo, de mercado e classificação por vencimento:

          30/06/2018            30/06/2017
Valor Valor de Valor Valor de

Longo Prazo    Vencimento do custo mercado do custo mercado
Carteira própria     5.375     5.371     6.907     6.898
Letras Financeiras De 01/03/2021
  do Tesouro  a 01/03/2024     5.375     5.371     6.907     6.898
Total     5.375     5.371     6.907     6.898
5. Operações de Câmbio 30/06/2018 30/06/2017
Ativo         3.521         4.823
Câmbio comprado a liquidar 2.776 3.850
Direito sobre vendas de câmbio 3.053 4.607
(-) Adiantamento em moeda nacional recebidos (2.308) (3.634)

Passivo         5.945         8.619
Câmbio vendido a liquidar 3.040 4.585
Obrigações por compras de cambio 2.777 3.851
Obrigações por vendas realizadas 128 183

6. Composição de Saldos Relevantes
Ativo Circulante 30/06/2018 30/06/2017
Rendas a receber           589           755
Corretagens de câmbio a receber 560 632
Serviços prestados a receber 29 123

Diversos           142           166
Adiantamentos e antecipações 36 12
Impostos e contribuições a compensar 8 9
Devedores Caução de Aluguel 39 -
Devedores diversos - País 59 145

Passivo Circulante
Outras Obrigações
Sociais e estatutárias               -               3
Dividendos e Bonificações a Pagar - 3

Fiscais e previdenciárias           291           312
Impostos e contribuições sobre lucro 37 19
Impostos e contribuições s/ serviços terceiros 10 12
Impostos e contribuições sobre salários 62 77
Outros 182 204

Diversas         1.296         1.273
Obrigações p/Aquis.de Bens e Direito 5 -
Provisão para pagamentos a efetuar 1.191 1.120
Credores diversos País 100 153

7. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital social é de R$ 3.300
(R$ 3.000 em 2017), representado por 3.300.000 cotas (3.000.000 cotas em
2017), totalmente integralizadas na data do balanço, por cotistas domicilia-
dos no País. Em 30 de janeiro de 2017, aprovaram o aumento de capital
social no montante de R$ 695, mediante a emissão de 695.500 novas cotas,
totalmente subscritas e integralizadas, com o valor unitário de R$ 1,00 por
cota. Este processo foi homologado pelo Banco Central do Brasil em 10 de
fevereiro de 2017. Em 17 de março de 2017, aprovaram o aumento de capital
social no montante de R$ 305, mediante a emissão de 304.500 novas cotas,
totalmente subscritas e integralizadas, com o valor unitário de R$ 1,00 por
cota. Este processo foi homologado pelo Banco Central do Brasil em 05 de
abril de 2017. Em 12 de dezembro de 2017, aprovaram o aumento de capital
social no montante de R$ 300, mediante a emissão de 300.000 novas cotas,
totalmente subscritas e integralizadas, com o valor unitário de R$ 1,00 por
cota. Este processo foi homologado pelo Banco Central do Brasil em 15 de
março de 2018. b) Reservas Especiais de Lucros: No semestre encerrado
em 30 de junho de 2018, foram revertidas as reservas especiais de lucros no
montante de R$ 626 para distribuição de lucros aos cotistas (R$ 481 em

ATIVO                                              . N E   30/06/18   30/06/17
CIRCULANTE        9.553      10.424
Disponibilidades 3.g 5.273 4.650
Outros Créditos        4.252        5.716
Carteira de câmbio 5 3.521 4.823
Rendas a receber 6 589 755
Diversos 6 142 166
(Provisão p/outros créditos liquid. duvidosa) - (28)

Outros Valores e Bens            28            58
Despesas antecipadas 28 58

NÃO CIRCULANTE        5.833        7.396
Realizável a Longo Prazo        5.371        6.898
TVM e Instrumentos Financ. Derivativos 4        5.371        6.898
Carteira própria 5.371 6.898

Investimentos 3.b              2              2
Outros investimentos 2 2

Imobilizado De Uso 3.b          451          491
Outras imobilizações de uso 854 798
(Depreciações acumuladas) (403) (307)

Intangível 3.b              9              5
Ativos Intangíveis 10 56
(Amortização acumulada)             (1)           (51)

TOTAL DO ATIVO      15.386      17.820

PASSIVO                                           . N E   30/06/18   30/06/17
CIRCULANTE     10.447     12.923
Relações Interdependências       2.915       2.716
Recursos em transito de terceiros 2.915 2.716

Outras Obrigações       7.532     10.207
Carteira de câmbio 5 5.945 8.619
Sociais e estatutárias 6 - 3
Fiscais e previdenciárias 6 291 312
Diversas 6 1.296 1.273

PATRIMÔNIO LÍQUIDO       4.939       4.897
Capital: 7.a       3.300       3.000
De Domiciliados no país 3.300 3.000

Reservas de lucros 1.124 1.326
Ajustes de avaliação patrimonial (4) (9)
Lucros acumulados          519          580

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO     15.386     17.820

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 1º Sem/18 1º Sem/17
Receitas de Intermediação Financeira        4.824        5.465
Resultado de operações com tvm 167 270
Resultado de operações de câmbio 4.657 5.195

Despesas da Intermediação Financeira            95            67
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 95 67

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 4.919 5.532
Outras Receitas/ Despesas Operacionais       (4.009)       (4.522)
Receitas de prestação de serviços 3.973 4.445
Despesas de pessoal (1.620) (1.787)
Outras despesas administrativas (5.698) (6.551)
Despesas tributárias (621) (694)
Outras receitas operacionais 38 71
Outras despesas operacionais (81) (6)

Resultado Operacional 910 1.010
Resultado antes da Tributação s/Lucro e Partic. 910 1.010
Imposto de Renda e Contribuição Social (391) (430)
Provisão para imposto de renda (211) (233)
Provisão para contribuição Social (180) (197)

Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício/Semestre 519 580
Nº de cotas.....................................: 3.300.000 3.000.000
Lucro/(Prejuízo) por mil cotas ........R$ 157,16 193,38
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Resultado do Semestre/Exercício 519 580
Resultado Abrangente (2) 1
Ajustes de avaliação patrimonial (2) 1

Resultado Abrangente Total 517 581

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Aumento Reserv. Ajustes Lucros/

Capital de Espec. Avaliaç. Prejuíz.
.  Realiz. Capital   Lucros Patrim. Acumul.    Total
Saldos em 01/01/18 3.000 300 1.750 (2) - 5.048
Dividendos intermed. - - (626) - - (626)
Aj. ao valor de merc.
 - TVM e Derivativos - - - (2) - (2)
Aumento de capital 300 (300) - - - -
Lucro líq./(prej.)
  do semestre - - - 519 519
Saldos em 30/06/18 3.300 - 1.124 (4) 519 4.939
Mutações Semestre 300 (300) (626) (2) 519 (109)
Saldos em 01/01/17 2.000 - 1.807 (10) - 3.797
Reversão de reservas - - (481) - 481 -
Dividendos. intermed. - - - - (481) (481)
Aj. ao valor de merc.
 - TVM e Derivativos - - - 1 - 1
Aumento de capital 1.000 - - - - 1.000
Lucro líq./(prej.)
  do semestre - - - - 580 580
Saldos em 30/06/17 3.000 - 1.326 (9) 580 4.897
Mutações Semestre 1.000 - (481) 1 580 1.100

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 519 580
Depreciações e amortizações 50 60
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - (67)
Provisão de impostos no resultado          391          430

         960        1.003
Variação de Ativos e Obrigações          208       (1.291)
(Aumento) redução em TVM e instrum. financ. deriv. (296) (2.244)
(Aumento) redução em relações interfinanceiras 51 -
(Aumento) redução de outros créditos 29 3.966
(Aumento) redução de outros valores e bens (3) (48)
Aumento (redução) em relações interfinanceiras 682 (916)
Aumento (redução) em outras obrigações 107 (2.049)
Imposto de renda e contribuição social pagos         (362)              -
Caixa líquido proveniente das ativ. operacionais        1.168         (288)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Alienações de:
Imobilizado de uso 4 -
Inversões em:
Imobilizado de uso (46) (36)
Caixa líquido usado nas ativ. de investimento (42) (36)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento pela integralização de capital - 1.000
Dividendos/Lucros pagos (626) (481)
Caixa líquido usado nas ativ. de financiamento (626) 519
Aumento líquido de caixa e equiv. de caixa          500          195
Caixa e equiv. de caixa no início do sem./exercício 4.773 4.455
Caixa e equiv. de caixa no fim do sem./exercício 5.273 4.650

2017). c) Dividendos: No semestre encerrado em 30 de junho de 2018, foram
distribuídos lucros aos cotistas no montante de R$ 626 (R$481 em 2017). 8.
Juros de Capital Próprio: Nos semestres encerrados em 30 de junho de
2018 e 2017 não foram pagos juros sobre o capital próprio, conforme faculta
o artigo 9º da Lei nº 9.249/95. 9. Partes Relacionadas: a) Operações com
partes relacionadas: No semestre encerrado em 30 de junho de 2018, a
Corretora movimentou operações com a parte relacionada Takelog Logística
de Comércio Exterior Ltda, no valor total movimentado de R$ 1.845 (R$ 972
em 2017), gerando um ganho operacional de R$ 4 (R$ 3 em 2017). b) Remu-
neração do pessoal chave da administração: A remuneração total do pes-
soal chave da administração para o semestre encerrado em 30 de junho de
2018 foi de R$ 60 (R$ 202 em 2017) a qual é considerada benefício de curto
prazo. 10. Contingências: O processo judicial e administrativo de natureza
tributária, trabalhista e cível classificados, com base na opinião dos asses-
sores jurídicos, como risco de perda possível não são reconhecidos conta-
bilmente. Em 30 de junho de 2018 existiam processos trabalhistas com risco
de perda possível no montante de R$ 400; e, processos cíveis no montante
de R$ 713. 11. Gerenciamento da Estrutura de Capital: Visando o atendi-
mento à Resolução nº 4.557 de 23/02/2017, do Banco Central do Brasil, a
BrokerBrasil, adotou uma política de gerenciamento de capital que constitui
um conjunto de princípios, procedimentos e instrumentos que asseguram a
adequação de capital da instituição de forma tempestiva, abrangente e com-
patível com os riscos incorridos pela mesma, de acordo com a natureza e
complexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus clientes. 12.
Gerencimento de Riscos: Gestão de risco operacional: - Foram desenvol-
vidas ações visando à implementação de estrutura de gerenciamento de ris-
co operacional, em conformidade com a Resolução nº 4.557 de 23/02/2017,
que alcançam o modelo de gestão, o conceito, as categorias e política de
risco operacional, os procedimentos de documentação e armazenamento de
informações, e os relatórios de gerenciamento do risco operacional. Gestão
de risco de mercado: - O gerenciamento de risco é efetuado de forma cen-
tralizada, por área Administrativa que mantém independência com relação à
mesa de operações. A BrokerBrasil encontra-se apta a atender as exigênci-
as da Resolução nº 4.557 de 23/02/2017, que trata da estrutura de gerenci-
amento do risco de mercado, nos prazos estabelecidos. 13. Ouvidoria: O
componente organizacional de Ouvidoria encontra-se em funcionamento e a
sua estrutura atende às disposições estabelecidas na Resolução CMN nº
4.433, de 23 de julho de 2015.

OSWALDO BENVENUTI FILHO - Diretor
REINALDO DANTAS - Contador CRC 1 SP 110330/O-6

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (R$ Mil)
1. Contexto Operacional: A Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda
(“Corretora”), constituída em 30/07/2012, foi autorizada a operar pelo Banco
Central do Brasil em 11/09/2012, com prazo de duração indeterminado. A
sociedade tem por objeto social a intermediação em operações de câmbio e
a prática de operações no mercado de câmbio, e vem operando regularmente
no mercado financeiro. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As
demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
Pronunciamentos, as Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis – CPC, e apresentadas com as diretrizes esta-
belecidas, pelo Banco Central do Brasil, através do Plano Contábil das Ins-
tituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF. Estas informações contá-
beis foram aprovadas pela Diretoria da Corretora em 31 de julho de 2018. 3.
Resumo das Principais Práticas Contábeis: a) Apuração de resultado: As
receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. b) Per-
manente: • Investimentos - Está representado por investimento em obras de
arte. • Imobilizado de uso - São registrados pelo custo de aquisição e a
depreciação foi 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% ao ano para
“Sistema de processamento de dados e sistema de transporte” e, de 10% ao
ano para as demais contas. • Intangível - Corresponde aos direitos adquiri-
dos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção das
atividades da Corretora ou exercidos com tal finalidade, e aqueles com vida
útil definida são amortizados linearmente durante o período estimado do be-
nefício econômico do bem. c) Demais ativos circulantes e realizáveis a
longo prazo: São apresentados pelo valor de realização, incluindo quando
aplicável, as variações monetárias, bem como os rendimentos auferidos até
a data do balanço. d) Passivos circulantes e exigíveis a longo prazo: De-
mais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo - São demonstradas
pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas
até a data dos balanços. Provisões - Uma provisão é reconhecida no balanço
quando a BrokerBrasil possui uma obrigação legal ou constituída como resul-
tado de um evento passado onde é provável que um recurso econômico seja
requerido para saldar a obrigação e os montantes envolvidos forem mensu-
ráveis com suficiente segurança. As provisões são registradas tendo como
base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Provisão para Imposto
de renda e Contribuição social: A provisão para o imposto de renda é cons-
tituída à alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10%
sobre os lucros que excederem R$ 240 no ano. A provisão para contribuição
social está sendo calculada à alíquota de 20%, após efetuados os ajustes
determinados pela legislação fiscal. f) Contingências: Os passivos contin-
gentes são reconhecidos quando, baseado na opinião de assessores jurídi-

trações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de
outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da
Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a
relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da gover-
nança pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis ‘as “Institui-
ção” autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis,
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Instituição
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora-
ção das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda
liquidar a “Instituição” ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabi-
lidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contá-
beis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria conten-
do nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econô-
micas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contá-
beis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE
São Paulo, 24 de agosto de 2018.
Ilmos. Senhores Diretores e Cotistas da Broker Brasil Corretora de Câmbio
Ltda. São Paulo SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da
Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda. (“Instituição”), que compreendem
o balanço patrimonial em 30 de junho de 2018 e as respectivas demonstra-
ções do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
para o semestre findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nos-
sa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi-
nanceira da Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda. em 30 de junho de
2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, aplicáveis as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Cen-
tral do Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabi-
lidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a se-
guir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-
ções contábeis”. Somos independentes em relação à “Instituição”, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissio-
nal do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informa-
ções que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do audi-
tor: A administração da “Instituição” é responsável por essas outras informa-
ções que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre
as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse rela-
tório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa res-
ponsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, conside-
rar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demons-

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representa-
ções falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Instituição. • Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-
tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Con-
cluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Instituição. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respecti-
vas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nos-
so relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Instituição
a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresenta-
ção geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifi-
camos durante nossos trabalhos.

Veneziani Auditores Independentes - CRC 2SP13744/O-1
Sidney Rey Veneziani - Contador CRC 1SP061028/O-1

BROKER BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ/MF nº 16.944.141/0001-00

BA L A N Ç OS PATRIMONIA IS ENCERRADOS EM   (Valores em R$ Mil)
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São Paulo, quarta-feira, 29 de agosto de 2018 Página 9

Relatório da Administração

Balanços Patrimoniais em 30 de Junho de 2018 e de 2017
(Em milhares de reais - R$)

Demonstrações do Resultado
para os Semestres Findos em 30 de Junho de 2018 e de 2017
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro (prejuízo) por ação)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
para os Semestres Findos em 30 de Junho de 2018 e de 2017

(Em milhares de reais - R$)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Referentes aos Semestres Findos em 30 de Junho de 2018 e de 2017 (Em milhares de reais - R$)

Prezados Senhores: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos 
à apreciação de V.Sas., as demonstrações fi nanceiras da CSILATINA Arrendamento Mer-
cantil S.A., relativas aos semestres fi ndos em 30 de junho de 2018 e 2017, acompanha-
das das notas explicativas e relatório dos auditores independentes. Mercado de Atua-
ção: A CSILATINA Arrendamento Mercantil S.A., atua no mercado de arrendamento mer-
cantil, regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e Banco Central do Bra-
sil (BACEN), sendo suas operações voltadas, principalmente, para o arrendamento de 

   Reapre-
   sentado
PASSIVO Nota Explicativa 30/06/2018 30/06/2017
Circulante  190.479 168.006
 Obrigações por Empréstimos 13 116.975 83.983
  Empréstimos no País  68.768 38.758
  Empréstimos no Exterior  48.207 45.225
 Instrumentos Financeiros Derivativos 6 44.752 50.187
  Instrumentos Financeiros Derivativos  44.752 50.187
 Outras Obrigações  28.752 33.836
  Fiscais e Previdenciárias 16 1.851 707
  Diversas 14 26.901 28.742
  Dívidas Subordinadas 22 - 4.387
 Não Circulante  173.902 105.627
  Obrigações por Empréstimos 13 103.908 55.836
   Empréstimos no País  56.275 29.108
   Empréstimos no Exterior  47.633 26.728
  Instrumentos Financeiros Derivativos  45.314 30.475
   Instrumentos Financeiros Derivativos  45.314 30.475
  Outras Obrigações  24.680 19.316
   Fiscais e Previdenciárias 16 18.570 13.984
   Diversas 14 5.854 5.193
   Provisões para Passivos Contingentes 15 256 139
  Resultado de Exercícios Futuros  6.194 9.605
   Resultado de Exercícios Futuros 19 6.194 9.605
  Patrimônio Líquido  43.275 36.642
   Capital Social - De Domiciliados no Exterior 20 19.691 17.257
   Reserva de Lucros  23.584 19.385

Total do Passivo  413.850 319.880

   Reapre-
   sentado
ATIVO Nota Explicativa 30/06/2018 30/06/2017
 Circulante  83.425 64.338
  Disponibilidades 5 4.472 4.385
  Instrumentos Financeiros Derivativos 6 46.642 43.372
   Instrumentos Financeiros Derivativos  46.642 43.372
  Operações de Arrendamento Mercantil 7 23.954 10.078
   Arrendamentos e Subarrendamentos
   a Receber - Setor Privado 7 119.822 99.696
   Adiantamento a Fornecedores por Conta de Arrendatários  22.985 8.850
   (-) Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil 7 (116.763) (97.033)
   (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 8 (2.090) (1.435)
  Outros Créditos  7.470 5.458
   Rendas a Receber 9 450 716
   Diversos 9 7.020 4.742
  Outros Valores e Bens 10 887 1.045
   Bens não de Uso Próprio  324 806
   Despesas Antecipadas  563 239
 Não Circulante - Realizável a Longo Prazo  330.425 255.542
  Instrumentos Financeiros Derivativos 6 47.998 26.330
   Instrumentos Financeiros Derivativos  47.998 26.330
  Operações de Arrendamento Mercantil 7 (6.154) (2.542)
   Arrendamentos e Subarrendamentos a
  Receber - Setor Privado 7 131.321 91.367
   (-) Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil 8 (131.321) (91.367)
   (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa  (6.154) (2.542)
  Outros Créditos  14.020 11.696
   Diversos 9 14.020 11.696
  Permanente  274.561 220.058
   Investimentos - Outros Investimentos
   Imobilizado de Uso 12 746 264
    Outras Imobilizações de Uso  2.315 1.687
    (-) Depreciação Acumulada  (1.569) (1.423)
   Imobilizado de Arrendamento 11 273.373 219.265
    Bens Arrendados  479.365 428.535
    (-) Depreciação Acumulada  (233.978) (229.994)
    Superveniência de Depreciações  27.986 20.724
   Intangível 12 442 529
    Ativos Intangíveis  753 753
    (-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis  (311) (224)
Total do Ativo  413.850 319.880

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

co
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Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
para os Semestres Findos em 30 de Junho de 2018 e de 2017 (Em milhares de reais - R$)

1. Contexto Operacional: A CSILATINA Arrendamento Mercantil S.A. (“Companhia”) 
foi constituída em 10 de junho de 2003, com sede a Alameda Rio Negro, 585 – 7º andar 
– Bloco A – Alphaville - Barueri, e tem por objeto social a prática das operações de 
arrendamento mercantil de bens, nas modalidades financeira, operacional e internacional 
definidas pela Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974. É uma sociedade por ações 
de capital fechado de acordo com a Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, sendo 
equiparada às instituições financeiras e estando, portanto, sujeita às normas e aos 
controles do Banco Central do Brasil - BACEN.
2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras: As 
demonstrações fi nanceiras foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis emanadas 
da Lei das Sociedades por Ações com observância às normas e instruções do Conselho 
Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN) e apresentado em 
conformidade com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional 
(COSIF). A fi m de adequar-se às normas internacionais de contabilidade, o Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) emitiu pronunciamentos contábeis e suas respectivas 
interpretações. Os pronunciamentos contábeis já aprovados pelo CMN estão relacionados 
abaixo e foram considerados na preparação das informações contábeis inseridas nessas 
demonstrações fi nanceiras: • Resolução CMN nº 4.144/12 (R1) – Pronunciamento 
conceitual básico; • Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) - Redução ao valor 
recuperável de ativos; • Resolução CMN nº 4.524/16 – CPC 02 (R2) – Efeitos das mudanças 
nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações fi nanceiras; • Resolução CMN nº 
3.604/08 – CPC 03 (R2) - Demonstração do fl uxo de caixa; • Resolução CMN nº 4.534/16 
- CPC 04 (R1) - Ativo Intangível; • Resolução CMN nº 3.750/09 – CPC 05 (R1) - Divulgação 
sobre partes relacionadas; • Resolução CMN nº 3.989/11 – CPC 10 (R1) – Pagamento 
baseado em ações; • Resolução CMN nº 4.007/11 – CPC 23 - Políticas contábeis, mudança 
de estimativa e retifi cação de erro; • Resolução CMN nº 3.973/11 – CPC 24 – Eventos 
subsequentes; • Resolução CMN nº 3.823/09 – CPC 25 - Provisões, passivos contingentes 
e ativos contingentes; • Resolução CMN nº 4.535/16 - CPC 27 (R1) - Ativo Imobilizado; 
• Resolução CMN nº 4.424/15 – CPC 33 (R1) – Benefícios a Empregados. Na presente 
data, não é possível estimar quando os demais pronunciamentos contábeis do CPC serão 
aprovados pelo CMN. A administração da Companhia concluiu que, na presente data, 
não são esperados efeitos decorrentes da entrada em vigor desses novos pronunciamentos. 
Estas demonstrações fi nanceiras foram aprovadas pela diretoria e autorizadas a serem 
divulgadas em 28 de agosto de 2018.
3. Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis são as seguintes: 
a) Apuração do resultado: As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de 
competência, observando-se o critério “pro rata” dia para aquelas de natureza fi nanceira. 
As receitas e despesas de natureza fi nanceira são calculadas com base no método 
exponencial, exceto aquelas relacionadas a operações com o exterior, as quais são calculadas 
com base no método linear. As operações com taxas prefi xadas são registradas pelo valor 
de resgate e as receitas e despesas correspondentes ao período futuro são registradas em 
conta redutora dos respectivos ativos e passivos. As operações com taxas pós-fi xadas ou 
indexadas a moedas estrangeiras são atualizadas até as datas dos balanços. b) Caixa e 
equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa são representados por 
disponibilidades em moedas nacional e estrangeira de acordo com a Resolução CMN nº 
3.604/08, que incluem: saldos em bancos, caixa e aplicações fi nanceiras cujo prazo de 
vencimento na data de aplicação for inferior a 90 dias e não estão sujeitos a risco de 
mercado signifi cante. c) Instrumentos fi nanceiros derivativos: Os instrumentos 
fi nanceiros derivativos destinados a “hedge” são avaliados ao valor justo e estão 
classifi cados como “hedge” de risco de mercado tendo a valorização ou desvalorização 
reconhecida em contrapartida à adequada conta de receita ou despesa no resultado. 
d) Instrumentos fi nanceiros derivativos embutidos em contratos de compra 
de bens objeto de arrendamento mercantil e empréstimos no exterior – troca 
de índices de atualização: A instituição reconhece segregadamente do contrato principal 
como um instrumento fi nanceiro derivativo embutido as seguintes operações: i. Garantia 
contratual de revenda do equipamento objeto de arrendamento mercantil existente em 
algumas operações de arrendamento. Tal garantia pode ser exercida sempre que o valor 
de mercado dos bens for inferior ao valor garantido que consta no contrato de aquisição 
dos bens objeto de arrendamento. ii. Os empréstimos no exterior realizados com a Matriz 
possuem cláusula que limita sua correção à variação do CDI. A Administração entende que 
tais garantias têm o comportamento de uma Opção devendo ser contabilizada como 
derivativo embutido nos termos do que preconiza as Circulares BACEN nº 3.068/01 e nº 
3.082/02. e) Operações de arrendamento mercantil e provisão para créditos 
de liquidação duvidosa: i. Operações de arrendamento mercantil fi nanceiro - estão 
registradas pelo valor atualizado, quando aplicável, pelas rendas incorridas até a data do 
balanço, segundo o critério “pro rata” dia quando aplicável, deduzidas das rendas a apropriar 
que são mensalmente apropriadas ao resultado pelo regime de competência. ii. Operações 
de arrendamento mercantil operacional - estão registradas pelo valor de aquisição dos 
bens, líquido das depreciações acrescido do valor das contraprestações em atraso na data 
do balanço. iii. As operações de arrendamento mercantil fi nanceiro e operacional são 
compostas por operações de arrendamento de equipamentos de informática, comunicação 
e outros para pessoas jurídicas. iv. Provisão para créditos de liquidação duvidosa - foi 
constituída nos termos das Resoluções CMN nº 2.682/99 e nº 2.697/00, em montante 
julgado sufi ciente para cobrir eventuais perdas na realização de créditos a receber, levando-
se em consideração a análise das operações em atraso e dos riscos específi cos apresentados 
por cliente. O critério de arrasto da classifi cação de risco de um mesmo cliente ou grupo 
econômico é efetuado para a carteira de arrendamento, exceto para as operações que 
apresentem vinculação de crédito com outra instituição fi nanceira, nos termos da Resolução 
CMN nº 2.921/02, conforme previsto no artigo 3º da Resolução CMN nº 2.682/99. Para 
essas operações é considerada a posição de atraso da operação na data base. Essa avaliação, 
realizada periodicamente, considera a conjuntura econômica, a experiência passada e os 
riscos específi cos em relação à operação, aos devedores e garantidores, períodos de atraso 
e grupo econômico observando os parâmetros estabelecidos pelo CMN, que requer a análise 
da carteira e sua classifi cação em nove níveis, sendo AA (risco mínimo) e H (risco máximo). 
O resultado das operações de arrendamento mercantil vencidas há mais de 60 (sessenta) 
dias, independentemente de seu nível de risco, somente são reconhecidas como receita 
quando efetivamente recebidas. v. Operações classifi cadas como nível H permanecem nessa 
classifi cação por 180 (cento e oitenta) dias, quando então são baixadas contra a provisão 
existente e controladas em contas de compensação. As operações renegociadas são 
mantidas, no mínimo, no mesmo nível em que estavam classifi cadas, conforme as regras 
da Resolução CMN nº 2.682/99, exceto quando houver amortização signifi cativa das 
operações ou quando fatos novos relevantes justifi carem a mudança do nível de risco. As 
renegociações de operações de arrendamento que já haviam sido baixadas contra a provisão 
e que estavam registradas em contas de compensação são classifi cadas como nível H, os 
eventuais ganhos provenientes da renegociação são reconhecidos como receita quando 
efetivamente recebidos. vi. A carteira de arrendamento mercantil é constituída por contratos 
celebrados ao amparo da Portaria nº 140/84, do Ministério da Fazenda, contabilizados de 
acordo com as normas estabelecidas pelo BACEN, conforme descrito a seguir: I - 
Arrendamentos a receber: Refl etem o saldo das contraprestações a receber, atualizadas de 
acordo com índices e critérios estabelecidos contratualmente. II - Rendas a apropriar de 
arrendamento mercantil: Representam a contrapartida do valor das contraprestações a 
receber e são atualizadas na forma dos arrendamentos a receber, sendo apropriadas ao 
resultado quando dos vencimentos das parcelas contratuais. III - Imobilizado de 
arrendamento: É registrado pelo custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas. 
A depreciação é calculada pelo método linear, com os benefícios de redução de 30% na 
vida útil normal do bem para as operações de arrendamento realizadas com pessoas 
jurídicas, previstos na legislação vigente. IV - Perdas em arrendamentos: Os prejuízos 
apurados na venda de bens arrendados quando efetuadas aos próprios arrendatários são 
diferidos e amortizados pelo prazo de vida útil remanescente dos bens e sendo demonstrados 
juntamente com o imobilizado de arrendamento. Os prejuízos apurados na venda de bens 
a terceiros (não arrendatários) são reconhecidos no resultado não operacional. V - 
Superveniência (insufi ciência) de depreciação: Os registros contábeis da Companhia são 
mantidos conforme exigências legais, específi cas para sociedades de arrendamento 
mercantil. Os procedimentos adotados e sumariados nos itens “II” a “IV” acima diferem 
das práticas contábeis adotadas no Brasil, principalmente no que concerne ao regime de 
apropriação das receitas e despesas relacionadas aos contratos de arrendamento mercantil 
fi nanceiro. Em consequência, de acordo com a Circular BACEN nº 1.429/89, é calculado o 
valor atual das contraprestações em aberto, utilizando-se a taxa interna de retorno de cada 
contrato, registrando-se o valor do ajuste apurado em receita ou despesa de arrendamento 
mercantil, em contrapartida às rubricas de superveniência ou insufi ciência de depreciação, 
respectivamente, no imobilizado de arrendamento, com o objetivo de adequar a apropriação 
das receitas e despesas das operações de arrendamento mercantil fi nanceiro às práticas 
contábeis adotadas no Brasil. f) Bens Não de Uso Próprio: São registrados quando há 
o retorno do equipamento por ocasião do fi m do contrato de arrendamento sem que o 
arrendatário tenha exercido a opção de compra prevista no contrato. São registrados pelo 
valor de aquisição deduzido das depreciações acumuladas. Anualmente é realizado inventário 
físico e apuração de seu valor de mercado. g) Redução do valor recuperável de ativos 
não fi nanceiros (“impairment”): É reconhecida uma perda por “impairment” se o 
valor de contabilização de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa excede seu valor 
recuperável. Uma unidade geradora de caixa é o menor grupo identifi cável de ativos que 
gera fl uxos de caixa substancialmente independentes de outros ativos e grupos. Perdas 
por “impairment” são reconhecidas no resultado. Os valores dos ativos não fi nanceiros 
são revistos, no mínimo, anualmente para determinar se há alguma indicação de perda por 
“impairment”. h) Obrigações por empréstimos: São demonstradas pelos valores das 
exigibilidades e consideram os encargos exigíveis até a data do balanço reconhecidos em 
base “pro rata” dia. i) Atualização monetária de direitos e obrigações: Os direitos 
e as obrigações, legal ou contratualmente sujeitos a índices de atualização, são atualizados 
até as datas dos balanços. As contrapartidas dessas atualizações são refl etidas no resultado. 
j) Provisões, ativos e passivos contingentes e obrigações legais, fi scais e 
previdenciárias: O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências 
ativas e passivas e obrigações legais são efetuados de acordo com as determinações 
estabelecidas no pronunciamento técnico CPC 25. • Ativos contingentes - não são 
reconhecidos nas demonstrações fi nanceiras, exceto quando da existência de evidências 
que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos. 
• Provisões - são reconhecidas nas demonstrações fi nanceiras quando, baseado na opinião 
de assessores jurídicos e da Administração, for considerado provável o risco de perda de 
uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação 
das obrigações, seja com a indenização da ação ou com comissão aos assessores jurídicos, 
e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com sufi ciente segurança. • Passivos 
contingentes classifi cados como perdas possíveis pelos assessores jurídicos são apenas 
divulgados em notas explicativas, enquanto aqueles classifi cados como perda remota não 
requerem provisão e divulgação. • Obrigações legais, fi scais e previdenciárias - referem-
se a demandas judiciais, nas quais estão sendo contestadas a legalidade e a 
constitucionalidade de alguns tributos e contribuições. Os montantes discutidos são 
integralmente registrados nas demonstrações fi nanceiras e atualizados de acordo com a 

bens de tecnologia, nas modalidades fi nanceira, operacional e internacional defi nidas 
pela Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974. Patrimônio Líquido e Resultado: O 
patrimônio líquido atingiu o montante de R$43,3 milhões em 30 de junho de 2018 (R$36,6 
milhões em 30 de junho de 2017). O lucro líquido apresentado no acumulado do perío-
do foi de R$3,9 milhões (R$2,1 milhões em 30 de junho de 2017). Ativos e Passivos: 
Em 30 de junho de 2018, os ativos totais atingiram R$413,9 milhões (R$251,2 milhões 
em 30 de junho de 2017). Desse montante, R$4,5 milhões (R$4,4 milhões em 30 de ju-

nho de 2017) são representados por caixa e equivalentes de caixa, R$94,6 milhões (R$69,6 
milhões em 30 de junho de 2017) por derivativos e R$291,2 milhões pela carteira de ar-
rendamento (R$226,8 milhões em 30 de junho de 2017). Os passivos circulante e não-
circulante somavam R$364,4 milhões (R$204,9 milhões em 30 de junho de 2017) e são 
representados por empréstimos R$220,9 milhões (R$139,8 milhões em 30 de junho de 
2017), instrumentos fi nanceiros derivativos R$90,1 milhões (R$80,7 milhões em 30 de 
junho de 2017) e outras obrigações R$53,4 milhões (R$53,2 milhões em 30 de junho de 

2017). A CSILATINA Arrendamento Mercantil S.A., não contratou e nem teve serviços 
prestados pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes não relacionados à 
auditoria externa, que pudessem caracterizar na perda de independência do Auditor. 
Agradecemos aos nossos clientes o apoio e confi ança e aos nossos funcionários e cola-
boradores a dedicação ao trabalho.

Barueri - SP, 28 de agosto de 2018.
A Diretoria

legislação fi scal. k) Imposto de renda e contribuição social: A provisão para imposto 
de renda é constituída com base no lucro real à alíquota de 15%, acrescida de adicional 
de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a R$120 no semestre. A provisão para 
contribuição social é constituída à alíquota de 20%, conforme Lei nº 13.169/15, 
permanecendo até 31 de dezembro de 2018. Os impostos diferidos foram constituídos, 
sobre as diferenças temporárias, com base na alíquota para o imposto de renda de 25% e 
para a contribuição social de 20% em 2017 e 15% em 2018. O imposto corrente é o 
imposto a pagar ou a receber esperado sobre o resultado tributável do período às taxas 
dos impostos em vigor na data de apresentação das demonstrações fi nanceiras e qualquer 
ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O imposto diferido é 
reconhecido sobre prejuízos fi scais, bases negativas de contribuição social e sobre as 
diferenças temporárias entre os saldos contábeis de ativos, passivos e resultados e os 
correspondentes valores reconhecidos para fi ns de tributação. O imposto diferido é 
mensurado pelas alíquotas de 45% em 2017 e 40% em 2018. l) Partes relacionadas: 
A divulgação de informações sobre as partes relacionadas é efetuada em consonância à 
Resolução CMN nº 3.750/09, que determinou a adoção do pronunciamento técnico CPC 
05 (R1), referente à divulgação de informações sobre as partes relacionadas. 
m) Mensuração a valor de mercado: A metodologia aplicada para mensuração do 
valor de mercado (valor provável de realização) dos títulos e valores mobiliários e 
instrumentos fi nanceiros derivativos é baseada no cenário econômico e nos modelos de 
precifi cação desenvolvidos pela Administração, que incluem a captura de preços médios 
praticados no mercado, aplicáveis para a data-base das demonstrações fi nanceiras. Assim, 
quando da efetiva liquidação fi nanceira destes itens, os resultados poderão eventualmente 
vir a ser diferentes dos estimados. n) Uso de estimativas contábeis: A preparação 
das demonstrações fi nanceiras exige que a Administração efetue certas estimativas e 
adote premissas, no melhor de seu julgamento, que afetam os montantes de certos ativos 
e passivos, fi nanceiros ou não, receitas e despesas e outras transações, tais como: (i) o 
valor de mercado de determinados ativos e passivos fi nanceiros; (ii) as taxas de depreciação 
dos itens do ativo imobilizado; (iii) amortizações de ativos intangíveis; (iv) provisões 
necessárias para absorver eventuais riscos decorrentes de operações de arrendamento 
mercantil de liquidação duvidosa e dos passivos contingentes; (v) ajuste de superveniência 
de depreciação e valor justo de revenda dos bens objeto de arrendamento mercantil 
estimado na contratação do Arrendamento Mercantil; e (vi) derivativos embutidos - opção 
de revenda de bens arrendados em contratos de aquisição de bens. Os valores de eventual 
liquidação destes ativos e passivos, fi nanceiros ou não, podem vir a ser diferentes dos 
valores apresentados com base nessas estimativas.
4. Gerenciamento de Riscos e de Capital: A gestão de riscos da Companhia está 
confi gurada em conformidade com a complexidade de suas operações e de forma a atender 
às disposições da regulamentação em vigor. A Diretoria Executiva é responsável por determinar 
os parâmetros de risco que julga compatível com o modelo de negócio da CSILatina. A 
exposição a tais riscos é sistematicamente monitorada por equipes especializadas e 
independentes das unidades de negócio. Os resultados de tais aferições são submetidos à 
apreciação da Diretoria Executiva, que desempenha suas atribuições relacionadas à formulação 
e adoção de diretrizes, estratégias, políticas e medidas voltadas à identifi cação, avaliação, 
monitoramento e mitigação de riscos em conformidade com as leis, normas e regulamentos 
aplicáveis à CSILatina. A tomada de decisão na Companhia sempre leva em conta os possíveis 
impactos de tais decisões no tocante aos riscos controlados. • Risco de Crédito: decorre do 
risco da contraparte de não honrar compromisso contratado, da degradação de garantias e 
da concentração de cliente ou setor. A decisão de crédito baseia-se nas evidências sobre a 
capacidade de pagamento dos arrendatários e demais contrapartes avaliadas com base em 
metodologia própria. O comitê de crédito da casa matriz participa de todas as escolhas feitas 
pela Companhia, garantindo independência e isenção. • Risco de Mercado: é a exposição 
criada por potenciais fl utuações nas taxas de juros, taxas de câmbio, preços cotados em 
mercado e outros valores, e em função do tipo de produto, do volume de operações, prazo e 
condições do contrato e da volatilidade subjacente. Colaboradores especialistas, capacitados 
à identifi cação e controle dos riscos de mercado a que se expõe a Companhia incluindo risco 
cambial, são os responsáveis por manter a Diretoria Executiva informada para que medidas 
de proteção adicional possam ser tomadas quando necessário. São observados tanto os 
aspectos recomendados pelo órgão regulador como as próprias políticas internas da Companhia 
que limitam a exposição ao mínimo necessário para a condução dos seus negócios. • Risco 
de Liquidez: este tipo de risco assume duas formas: (i) o risco de liquidez de mercado e (ii) 
risco de liquidez de fl uxo de caixa (funding). O primeiro é a possibilidade de perda decorrente 
da incapacidade de realizar uma transação em tempo razoável e sem perda signifi cativa de 
valor. O segundo está associado à possibilidade de falta de recursos para honrar os 
compromissos assumidos em função do descasamento entre os ativos e passivos. O 
gerenciamento dos descasamentos de prazo entre a liquidação de direitos e obrigações é 
parte das atividades diárias de grupo de colaboradores com dedicação exclusiva ao assunto. 
Relatórios frequentes mantém a Diretoria Executiva informada sobre tais descasamentos, bem 
como sugere medidas de contingência para os cenários de estresse. • Risco Operacional: é 
defi nido como o risco de perda resultante de falha, defi ciência ou inadequação de processos 
internos, pessoas e sistemas. Os princípios básicos observados pela Companhia na gestão e 
controle do risco operacional estão em conformidade com a Resolução CMN nº 4.557/17. A 
Companhia possui ferramenta e metodologia de monitoramento dos riscos operacionais e 
com base em um modelo de Matriz de Riscos é possível à Diretoria Executiva identifi car e 
corrigir falhas priorizando os aspectos de maior relevância econômica e regulatória. O quadro 
abaixo apresenta os saldos de Risco de Crédito, Risco Operacional, Risco de Mercado, Exposição 
a Risco Cambial e Exposição a Taxas de Juros nos fi ns dos semestres já ponderados para 
cálculo do Índice de Basiléia:
 30/06/2018 30/06/2017
Risco de Crédito (RWACPAD) 3.441 4.271
Risco Operacional (RWAOPAD) 5.715 5.341
Risco de Mercado (RWAJUR1+ RWAJUR2) 5.066 3.032
Risco Cambial (RWACAM) 1.743 1.874
Total 15.965 14.518
O Gerenciamento de Capital visa estabelecer as diretrizes que permitam a gestão efi caz 
do capital da CSILATINA Arrendamento Mercantil S.A. (CSI), e a sua manutenção em nível 
compatível com a natureza das suas operações, com a complexidade dos seus produtos e 
com a dimensão de sua exposição a riscos. O processo de Gerenciamento de Capital é 
realizado de forma a viabilizar os objetivos estratégicos da CSI, garantindo uma postura 
prospectiva que antecipe eventual necessidade de capital decorrente de mudanças no 
cenário de negócios.
5. Caixa e Equivalentes de Caixa: De acordo com a política da Companhia os 
equivalentes de caixa são mantidos com a única fi nalidade de atender a compromissos de 
curto prazo e não para outros fi ns. Dessa forma, a Companhia mantém suas disponibilidades 
de caixa exclusivamente depositadas em conta corrente com bancos de primeira linha.
A posição de caixa e equivalentes de caixa, são:
 30/06/2018 30/06/2017
Caixa e equivalentes de caixa 4.472 4.385
6. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos: A 
Companhia não possuía em 2018 e em 2017 nenhuma posição em títulos e valores 
mobiliários, exceto instrumentos fi nanceiros derivativos, no seu balanço. Os instrumentos 
fi nanceiros derivativos utilizados são destinados a “hedge” e são avaliados ao valor de 
mercado através de ajustes diários das posições ativas e passivas. A seguir, demonstramos 
a relação dos derivativos, por indexador, em 30 de junho 2018 e 2017.  Composição dos 
instrumentos fi nanceiros derivativos:
Quadro A – Notional
  30/06/2018 30/06/2017
 Fator  Posição Posição Posição Posição
 de risco Moeda Comprada Vendida Comprada Vendida
NDF (a) Dólar e Juros R$ 91.978 2.894 70.185 279
SWAP (a) Dólar e Juros R$ 6.700 - - -
Derivativo Preço venda
 embutido do
 - residual (b) equipamento R$ - - - 12
Quadro B – Saldos
 30/06/2018 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2017
 Posição Ativa Posição Ativa Posição Passiva Posição Passiva
 Curto Longo Curto Longo Curto Longo Curto Longo
 Prazo Prazo Prazo Prazo Prazo Prazo Prazo Prazo
NDF (a) (c) 46.642 47.227 43.360 26.330 44.752 45.314 50.187 30.475
SWAP (a) - 771 - - - - - -
Derivativos embutidos -
 residual (b) - - 12 - - - - -
Total 46.642 47.998 43.372 26.330 44.752 45.314 50.187 30.475
(a) As operações de NDF e SWAP são contratadas com a fi nalidade de “hedge” das operações 
de empréstimos e são avaliadas ao valor justo, tendo a valorização ou desvalorização 
reconhecida em contrapartida à adequada conta de receita ou despesa. (b) Refere-se à 
garantia contratual de preço mínimo para revenda do equipamento objeto de 
arrendamento mercantil existente em algumas operações de arrendamento. Tal garantia 
pode ser exercida sempre que o valor de mercado dos bens for inferior ao valor da garantia 
tendo, portanto, comportamento semelhante ao de uma opção de venda. (c) Valores de 
30/06/2017 reapresentados para caracterização de operação a Termo como em 2018.
As posições de curto prazo são aquelas com vencimento em até 1 ano e as de longo prazo 
apresentam data de vencimento superiores a 1 ano e com vencimentos até 5 anos, após 
30 de junho de 2018.
Quadro C – Resultado
 30/06/2018 30/06/2017
TVM 1 -
NDF (a) 11.114 (4.170)
SWAP 717 -
Total 11.832 (4.170)
(a) Refere-se principalmente aos resultados auferidos com 45 (51 em 2017) contratos com 
o objetivo de minimizar perdas cambiais decorrentes dos contratos de captação e 
empréstimos fi xados em dólar (US$).
7. Operações de Arrendamento Mercantil: a) Ajustes nas operações de 
arrendamento mercantil: Os registros contábeis da Companhia são mantidos conforme 
exigências legais. Os procedimentos adotados diferem das práticas contábeis adotadas no 
Brasil, principalmente pela não reclassifi cação do imobilizado e dos ajustes de superveniência 
para o ativo circulante e não circulante nas operações de arrendamento fi nanceiro e não 
apurar o resultado com base na taxa de retorno do arrendamento fi nanceiro. No sentido 
de considerar esses efeitos, de acordo com a Circular BACEN nº 1.429/89, foi calculado o 
valor atual das contraprestações em aberto utilizando-se a taxa interna de retorno de cada 
contrato, registrando um ajuste contábil no resultado e o consequente aumento ou redução 
no ativo permanente (superveniência ou insufi ciência de depreciação). Em decorrência do 
registro contábil desse ajuste, o resultado e o patrimônio líquido estão apresentados de 

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, porém as rubricas que abrigam os 
valores das operações de arrendamento mercantil permanecem com os seus saldos apurados 
por procedimentos não uniformes com as referidas práticas contábeis, mas de acordo com 
as normas do BACEN. b) Saldo das operações de arrendamento mercantil: Os 
contratos de arrendamento mercantil fi nanceiros são representados pelos seus respectivos 
valores presentes, apurados com base na taxa interna de retorno de cada contrato. Os 
contratos de arrendamento mercantil operacionais são representados pelo valor de aquisição 
dos bens líquidos das depreciações e valor das contraprestações em atraso. Esses valores 
são apresentados em diversas rubricas patrimoniais, atendendo desta forma, às normas do 
BACEN, as quais são resumidas a seguir:
 Arrendamento Arrendamento
 mercantil mercantil
 fi nanceiro operacional
 30/06/ 30/06/ 30/06/ 30/06/
 2018 2017 2018 2017
Operações de arrendamento
 mercantil no ativo - curto prazo 60.042 56.125 59.780 43.571
Rendas a apropriar de arrendamento
 mercantil - curto prazo (59.210) (54.712) (57.553) (42.321)
Operações de arrendamento
 mercantil no ativo - longo prazo 72.642 61.937 58.679 29.430
Rendas a apropriar de arrendamento
 mercantil - longo prazo (72.642) (61.937) (58.679) (29.430)
Valor residual garantido a realizar 22.330 21.044 - -
Valor residual garantido a balancear (22.330) (21.044) - -
Bens arrendados - ativo permanente (i) 242.362 223.091 220.695 188.310
Depreciações acumuladas (i) (120.968) (113.792) (105.665) (110.894)
Superveniência de depreciação (ii) 6.793 3.809 - -
Perdas de arrendamento a diferir no ativo 4.322 3.197 - -
Amortização acumulada de perdas a diferir (2.779) (1.667) - -
Valor total da carteira 130.562 116.051 117.257 78.666
Credores por antecipação
 de valores residuais (nota 14) (iii) (11.393) (5.346) - -
Valor presente do arrendamento fi nanceiro/
 Contratos arrendamento operacional
 registrado no balanço 119.169 110.705 117.257 78.666
(i) Não inclui o montante de R$11.985 (R$13.937 em 2017), referente ao custo e R$4.566 
(R$3.641 em 2017) de depreciação acumulada de imobilizado de arrendamento de operações 
cedidas, cuja propriedade dos bens continua com a CSILATINA. (ii) Não inclui o valor de 
R$21.193 (R$17.033 em 2017), contabilizado como ajuste de superveniência de depreciação 
que corresponde ao valor justo de revenda dos bens objeto de arrendamento mercantil 
estimado na contratação do “Leasing”. (iii) Não inclui o valor de R$141 (R$70 em 2017) 
de valor residual recebido de clientes com contratos cedidos.
c) Segregação do saldo por tipo de atividade econômica
 Arrendamento Arrendamento 
 Financeiro Operacional
 30/06/ 30/06/ 30/06/ 30/06/
Atividade econômica 2018 2017 2018 2017
Setor privado – indústria 55.118 43.165 73.342 57.332
Setor privado – comércio 15.840 14.551 3.832 4.208
Setor privado - intermediários fi nanceiros 5.883 6.498 4.618 776
Setor privado - habitação 7 - - -
Setor privado – Serviços 42.321 46.491 35.465 16.350
Total 119.169 110.705 117.257 78.666
d) Distribuição do saldo por faixa de vencimento
 Arrendamento Arrendamento 
 Financeiro Operacional
 30/06/ 30/06/ 30/06/ 30/06/
Faixa de Vencimento 2018 2017 2018 2017
Vencidos 418 433 717 328
A vencer até 90 dias 18.875 17.192 17.896 14.662
A vencer de 91 a 360 dias 41.412 39.704 37.753 38.588
A vencer acima de 360 dias 58.464 53.376 60.891 25.088
Total 119.169 110.705 117.257 78.666
e) Resultado de operações de arrendamento mercantil
Receitas de operações de arrendamento mercantil
 30/06/2018 30/06/2017
Rendas de arrendamento fi nanceiro 46.771 36.070
Rendas de arrendamento operacional 34.974 30.613
Lucro na alienação de bens arrendados 2.562 1.942
Total 84.307 68.625
Despesas de operações de arrendamento mercantil
 30/06/2018 30/06/2017
(-) Despesa de arrendamento fi nanceiro (30.828) (29.044)
(-) Despesa de arrendamento operacional (21.650) (15.928)
(-) Prejuízo na alienação de bens arrendados (597) (794)
Total (53.075) (45.766)
8. Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa: Em 30 de junho de 2018, o saldo 
de provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa é de R$8.244, 
sendo R$1.705 para Arrendamento Financeiro e R$6.539 para Arrendamento Operacional. Em 
30 de junho de 2017, o saldo era de R$3.977, sendo R$1.311 para Arrendamento Financeiro e 
R$2.666 para Arrendamento Operacional. O risco da carteira de arrendamento mercantil a valor 
presente e a provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa são 
calculados conforme estabelecido na Resolução CMN nº 2.682/99, estavam assim distribuídos:
Arrendamento fi nanceiro
 30/06/2018 30/06/2017
 Provisão
Níveis de mínima Ven- A  Pro- Ven- A  Pro-
 Risco requerida cido vencer Saldo visão cido vencer Saldo visão
AA 0% - 5.076 5.076 - 1 12.832 12.833 -
A 0,50% - 83.936 83.936 419 - 62.162 62.162 311
B 1% 3 18.673 18.676 187 21 33.874 33.895 339
C 3% 246 7.345 7.591 228 116 429 545 16
D 10% 112 3.073 3.185 318 - - - -
E 30% 3 9 12 4 204 680 884 265
F 50% 5 5 10 5 6 6 12 6
G 70% 16 448 464 325 - - - -
H 100% 33 186 219 219 85 289 374 374
  418 118.751 119.169 1.705 433 110.272 110.705 1.311
Arrendamento Operacional
 30/06/2018 30/06/2017
 Provisão
Níveis de mínima Ven- A  Pro- Ven- A  Pro-
 Risco requerida cido vencer Saldo visão cido vencer Saldo visão
AA 0% - 24.840 24.840 - 1 21.039 21.040 -
A 0,50% - 72.631 72.631 364 1 48.111 48.112 241
B 1% 29 6.872 6.901 69 - 3.924 3.924 39
C 3% 34 3.570 3.604 108 2 751 753 23
D 10% 166 2.976 3.142 314 28 14 42 4
E 30% 1 540 541 162 30 3.441 3.471 1.041
F 50% - - - - 13 - 13 7
G 70% 6 247 253 177 - - - -
H 100% 481 4.864 5.345 5.345 253 1.058 1.311 1.311
  717 116.540 117.257 6.539 328 78.338 78.666 2.666
Movimentação da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
 Arrendamento Arrendamento
 Financeiro  Operacional
Saldos no Semestre de 30/06/2017 1.311 2.666
(Reversões)/Constituições 68 1.874
Saldos no Semestre de 31/12/2017 1.379 4.540
(Reversões)/Constituições 326 1.999
Saldos no Semestre de 30/06/2018 1.705 6.539
No referido semestre não há valores em renegociação a serem divulgados.
9. Outros Créditos
Rendas a receber
Descrição 30/06/2018 30/06/2017
Rendas a receber (a) 450 716
(a) Saldo refere-se ao valor desembolsado para aquisição de bens que já estão em uso 
pelos clientes, relativos aos contratos de arrendamento mercantil em processo de 
formalização. Os recebimentos dessas parcelas estão assegurados pelo Termo de 
Recebimento e Aceitação Parcial, assinado entre as partes.

Diversos
Descrição 30/06/2018 30/06/2017
Curto prazo 7.020 4.742
Adiantamento salarial 173 177
Devedores diversos (a) 5.847 1.670
Impostos e contribuições (b) 1.000 885
Crédito tributário sobre prejuízo fi scal (c) - 416
Crédito tributário sobre Adições Temporárias (e) - 1.574
Devedores por Depósito em Garantia - 20
Longo prazo 14.020 11.696
Crédito tributário sobre prejuízo fi scal (c) 9.138 8.941
Crédito tributário sobre base negativa CSLL (d) 79 819
Crédito tributário sobre Adições Temporárias (e) 4.784 1.936
Devedores por Depósito em Garantia 19 -
Total 21.040 16.438
(a) Devedores Diversos referem-se substancialmente a valores a receber originados pelo 
encerramento de contratos junto aos clientes que exerceram a opção de compra dos bens. 
(b) Impostos e contribuições referem-se aos recolhimentos de IRPJ e CSLL. (c) O prejuízo 
fi scal é originado pela Superveniência de Depreciação, conforme nota explicativa nº 17(a). 
(d) A base negativa de CSLL é calculada levando-se em conta as adições temporárias de 
variação cambial, provisões, ajustes a mercado de títulos e instrumentos fi nanceiros 
derivativos e derivativos embutidos, tendo sua movimentação detalhada na nota explicativa 
nº 17(a). (e) O crédito tributário sobre adições temporárias foi constituído sobre Variação 
Cambial, Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa da Carteira de “Leasing”, Marcação 
a Mercado de Derivativos e Valor Residual Garantido (Derivativos Embutidos), tendo sua 
movimentação detalhada na nota explicativa nº 17(a).
10. Outros Valores e Bens
Descrição 30/06/2018 30/06/2017
Bens não de uso próprio (BNDU) (a) 324 1.542
Provisão desvalorização de outros valores e bens (b) - (736)
Prêmio de Seguros Antecipados 66 63
Comissão de estruturação – Funding (d) 458 -
Outras (c) 39 176
Total 887 1.045
(a) A rubrica “Bens Não de Uso Próprio (BNDU)” refere-se basicamente a valores registrados 
como máquinas e equipamentos retornados ao fi nal das operações de “leasing”. Os bens 
recebidos foram registrados pelo seu custo de aquisição líquido de depreciação. Anualmente 
é realizado inventário físico e apuração de seu valor de mercado. (b) A legislação em vigor, 
em cumprimento ao estabelecido no CPC 01 (R1), prevê a realização de Teste de “Impairment” 
(ou Teste de Recuperabilidade de Ativos) a cada exercício social. A essência do teste de 
recuperabilidade é evitar que um ativo esteja registrado por um valor maior que seu valor 
recuperável. A Companhia realizou teste detalhando a metodologia, premissas utilizadas 
e o resultado da avaliação dos ativos em relatório específi co. Foram submetidos ao teste 
de recuperabilidade 100% do estoque de equipamentos retornados das operações de 
“leasing”, contabilizados como bens não de uso próprio (BNDU). Não foi registrada provisão 
para perda por “Impairment” (R$736 em 2017), valor que representa na estimativa da 
Administração, a diferença entre expectativa de valor a receber pela venda dos equipamentos 
e valor contábil dos bens. (c) O saldo refere-se à despesa com garantia sobre equipamentos 
de uso. (d) Refere-se a comissão paga à instituição fi nanceira responsável pela estruturação 
de operação de captação de recursos e o saldo será diferido pelo prazo da operação.
11. Imobilizado de Arrendamento
Imobilizado de arrendamento 30/06/2018 30/06/2017
Bens arrendados (a) 479.365 428.535
Financeiro 253.212 234.987
 Máquinas e equipamentos 153.018 144.140
 Móveis 3.431 3.867
 Veículos e Afi ns 37.787 29.152
 Outros arrendamentos 58.976 57.828
Operacional 221.831 190.351
 Máquinas e equipamentos 193.081 154.255
 Veículos e Afi ns 18.373 15.541
 Outros arrendamentos 10.377 20.555
(+) Perdas de arrendamento 4.322 3.197
Imobilizado de arrendamento 30/06/2018 30/06/2017
(-) Depreciação acumulada (a) (233.978) (229.994)
Financeiro (124.667) (116.237)
Máquinas e equipamentos (76.903) (82.444)
Móveis (794) (556)
Veículos e Afi ns (17.174) (8.664)
Outros arrendamentos (29.796) (24.573)
Operacional (106.532) (112.090)
Máquinas e equipamentos (93.833) (95.236)
Veículos e Afi ns (7.159) (862)
Outros arrendamentos (5.540) (15.992)
(-) Amortização de perdas a diferir (2.779) (1.667)
(+) Superveniência de depreciação 27.986 20.724
Total 273.373 219.265
(a) Inclui o montante de R$11.985 (R$13.937 em 2017), referente ao custo e R$4.566 
(R$3.641 em 2017) de depreciação acumulada de imobilizado de arrendamento de operações 
cedidas, cuja propriedade dos bens continua com a CSILATINA.
 Taxa média de depreciação
Máquinas e equipamentos 0,83% a 1,19% ao mês
Móveis 0,83% a 1,19% ao mês
Outros bens 1,66% a 2,38% ao mês
Para bens arrendados com vida útil média estimada em 84 e 42 meses, são consideradas 
a taxa de depreciação 1,19% e 2,38% ao mês, respectivamente, e para bens arrendados 
com vida útil média estimada em 120 e 60 meses, são consideradas as taxas de depreciação 
de 0,83% e 1,66% ao mês, respectivamente.
12. Bens de Uso Próprio e Ativo Intangível
Descrição 30/06/2018 30/06/2017
Imobilizado de Uso 746 264
Intangível (a) 442 529
(a) O saldo refere-se, substancialmente, ao custo de implantação de sistema integrado ERP que 
entrou em produção durante o exercício de 2014 e que será amortizado pelo prazo de 10 anos.
13. Obrigações por Empréstimos e Repasses
 30/06/2018 30/06/2017
  Curto Longo Curto Longo
Tipo Moeda Prazo Prazo Prazo Prazo
Empréstimos no País
 Resolução CMN nº 2.921/02 (a) R$ 53.292 56.275 33.592 29.108
Capital de Giro no País (b) R$ 15.476 - 5.166 -
Empréstimos no Exterior
 Resolução CMN nº 2.921/02 (a) US$ 48.207 47.633 38.603 26.728
Capital de Giro no exterior (b) US$ - - 6.622 -
Total  116.975 103.908 83.983 55.836
(a) A Companhia possui a maior parte de suas obrigações por empréstimos no país e exterior 
na modalidade “sem retenção substancial de risco” que foram estruturadas através da 
vinculação de recebíveis de operações de arrendamento mercantil, contratadas segundo 
determina a Resolução CMN n° 2.921/02 a preços de mercado para a modalidade, que 
inclui R$27.501(R$13.772 em 2017) com partes relacionadas (vide nota 21). (b) O capital 
de giro necessário para atender às necessidades momentâneas de caixa é contratado a 
taxas de mercado através da modalidade Conta Garantida e Capital de Giro de curto prazo 
com instituições de primeira linha no Brasil e no exterior.
Resultado de obrigações de empréstimos e repasses
 30/06/2018 30/06/2017
Operações de Empréstimos e Repasses (10.678) (7.038)
Outras Rendas Operacionais (Variação Cambial Ativa) 4.669 9.516
Outras Despesas Operacionais (Variação Cambial Passiva) (18.710) (9.843)
Total (24.719) (7.365)
A variação de obrigações de empréstimos e repasses foi em função da variação cambial 
ativa (receita) no montante de R$4.669 (R$9.516 em 2017) e variação cambial passiva 
(despesa) no montante de R$18.710 (R$9.843 em 2017).
14. Outras Obrigações – Diversas
Descrição 30/06/2018 30/06/2017
Curto prazo:
Credores por antecipação residual (a) 5.959 324
Despesas de pessoal (b) 1.725 1.287
Outras despesas administrativas 476 135
Outros pagamentos (c) 15.360 25.683
Credores diversos - País (d) 3.381 1.313
Total curto prazo 26.901 28.742
Credores por antecipação residual (a) 5.575 5.092
Despesas de pessoal (b) 279 101
Total longo prazo 5.854 5.193
Total 32.755 33.935

 Nota
 explicativa 30/06/2018 30/06/2017
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro Líquido do Semestre  3.893 2.128
Ajustes que não Afetam o Fluxo de Caixa  53.986 46.638
 Depreciações e Amortizações  50.195 41.901
 Insufi ciência (Superveniência) de Depreciação  (4.200) 1.190
 Imposto de Renda e CSLL Diferido  2.861 1.736
 Variação Cambial/MTM de Derivativos  (10.842) 162
 Variação Cambial de Empréstimos  14.041 540
 Imposto de Renda e CSLL Corrente  933 59
 Provisão para Contingências 15 (161) 139
 Provisão para Obrigações Diversas  1.493 915
 Apropriação de Resultado de Exercícios Futuros  (1.981) (1.642)
 Provisão não Operacional  (1.729) 268
 Provisão de Juros - Dívida Subordinada  7 56
 Provisão de Juros - Conta Garantida  398 49
 Receitas com VPC Stub a Receber  (450) (716)
 Baixa de Imobilizado de Arrendamento para Prejuízo  1.096 -
 Provisão para Operações de Arrendamento
  Mercantil de Liquidação Duvidosa 8 2.325 1.981
Lucro Líquido do Semestre Ajustado  57.879 48.766
Impostos Pagos  (2.053) (2.541)
Variação de Ativos e Obrigações  39.358 24.757
 (Aumento)/Redução em Instrumentos Financeiros Derivativos  (4.252) 985
 (Aumento)/Redução em Operação
 de Arrendamento Mercantil  19.694 8.142
 (Aumento)/Redução de Outros Créditos  (6.278) (2.767)
 (Aumento)/Redução de Outros Valores e Bens  2.316 (1.045)
 Aumento/(Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses 50.379 (2.695)
 Aumento/(Redução) em Outras Obrigações - Fiscais e Previdenciárias 4.278 5.268
 Aumento/(Redução) em Outras Obrigações - Diversas  (26.837) 7.904
 Aumento/(Redução) em Resultado de Exercícios Futuros  58 8.965
Caixa Líquido Oriundo das Atividades Operacionais  95.184 70.982
 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
 Alienação (Aquisição) de Imobilizado de Arrendamento  (93.105) (75.690)
  Aquisição de Móveis e Equipamentos - Financeiro  (47.558) (40.556)
  Alienação de Móveis e Equipamentos - Financeiro  186 853
  Aquisição de Móveis e Equipamentos - Operacional  (45.828) (36.953)
  Alienação de Móveis e Equipamentos - Operacional  95 966
 Aquisição (Alienação) de Imobilizado de Uso  (118) (70)
  Móveis e Equipamentos de Uso  (118) (70)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento  (93.223) (75.760)
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa  1.961 (4.778)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Semestre  2.511 9.163
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Semestre  4.472 4.385

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 Nota
 explicativa 30/06/2018 30/06/2017
Receitas da Intermediação Financeira  96.140 64.455
 Operações de Arrendamento Mercantil 7 84.307 68.625
 Resultado com Instrumentos
 Financeiros Derivativos (+/-) 6 11.832 (4.170)
 Resultado com Títulos de Renda Fixa (+/-)  1 -

Despesas da Intermediação Financeira  (80.119) (55.112)
 Operações de Empréstimos e Repasses 13 (24.719) (7.365)
 Operações de Arrendamento Mercantil 7 (53.075) (45.766)
 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 8 (2.325) (1.981)

Resultado Bruto da Intermediação Financeira  16.021 9.343

Outras Receitas/Despesas Operacionais  (9.012) (5.184)
 Despesas de Pessoal  (6.085) (5.301)
 Outras Despesas Administrativas 24 (2.801) (2.451)
 Despesas Tributárias  (2.982) (835)
 Outras Receitas Operacionais 25 4.611 3.575
 Outras Despesas Operacionais 26 (1.755) (173)

Resultado Operacional  7.009 4.159

Resultado não Operacional 27 678 (235)

Resultado antes da Tributação sobre Lucro  7.687 3.924
Provisão de IR e CSLL sobre Lucro Corrente 17 (933) (59)
Provisão de IR e CSLL sobre Lucro Diferido 17 (2.861) (1.736)

Lucro do Semestre  3.893 2.128
Lucro por Ação (Em R$ 1,00)  0,27 0,15

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

  Capital Social                             Reservas de Lucros  Lucros (Prejuízos)
  Realizado Reserva Legal Reserva de Lucros Acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 15.779 1.247 17.488 - 34.514
Aumento de Capital 1.478 - (1.478) - -
Lucro Líquido do Semestre - - - 2.128 2.128
 Destinação de Lucros:
  Constituição de Reservas de Lucros - 106 2.022 (2.128) -
Saldos em 30 de Junho de 2017 17.257 1.353 18.032 - 36.642
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 17.257 1.490 20.635 - 39.382
Aumento de Capital 2.434 - (2.434) - -
Lucro Líquido do Semestre - - - 3.893 3.893
 Destinação de Lucros:
  Constituição de Reserva de Lucros - 195 3.698 (3.893) -
Saldos em 30 de Junho de 2018 19.691 1.685 21.899 - 43.275

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
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Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 24/04/2018. Horário: 16:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos nº 960 - 19º andar, Conjunto 1.900, nesta Capital. Presença: Acionistas com
direito a votos, representando mais de 2/3 do capital votante, compondo-se, assim,
quorum legal para a instalação da Assembleia, conforme se comprova por suas assi-
naturas lançadas no livro de presença. Com as declarações exigidas por lei, assumiu
a Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. Antranik Kissajikian,
Diretor Superintendente da empresa, que convidou a mim, Carlos de Gioia, para
secretario. Iniciando-se os trabalhos determinou o Sr. Presidente que se procedesse
à leitura do edital de convocação publicado no Diário Oficial Empresarial e no Jornal
Empresas & Negócios, nas edições dos dias 11, 12 e 13 de abril de 2018. Foi aprova-
da a lavratura da ata na forma de sumário, consoante disposto no artigo 130, § 1º, da
Lei 6.404/76. A seguir deu-se início à “Ordem do Dia”, item “a” do edital de convoca-
ção. O Sr. Presidente submeteu à discussão as contas dos administradores e as
Demonstrações Financeiras da Companhia, representadas pelo Relatório da Diretoria,
Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultados e Demonstrações de Fluxo de
Caixa relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, documen-
tos esses publicados no Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empresas & Negócios
nas edições do dia 23 de março de 2018, tendo sido dispensado o aviso aos acionis-
tas, face ao que trata o parágrafo quinto (§ 5º) do artigo 133, da Lei 6.404/76, atua-
lizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001. A leitura dos documentos acima referidos foi
dispensada por todos os presentes. Após os esclarecimentos prestados, o Sr. Presi-
dente colocou em discussão e votação a matéria objeto do item “a” da ordem do dia,
tendo sido aprovada por unanimidade de votos as Demonstrações Financeiras e as
contas dos administradores da Companhia. Passando ao item “b” da “Ordem do Dia”
quanto à distribuição do resultado do exercício de 2017, ficou decidido o seguinte: (i) -
Homologação da distribuição antecipada dos dividendos de R$14.000.000,00; (ii) - O
saldo do resultado do exercício social fica a critério da Diretoria. Submetida a matéria à
discussão e aprovação dos acionistas presentes, foi à mesma aprovada por unanimida-
de de votos. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela
quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Pre-
sidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata,
em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes,
dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 24 de abril de 2018.
Antranik Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário. Acionistas: AA
- Empreendimentos e Participações S/A, por seu procurador, Carlos de Gioia e André
Kissajikian. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Antranik Kissajikian
- Presidente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob o
nº 276.444/18-8, em 08/06/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Referentes aos Semestres Findos em 30 de Junho de 2018 e de 2017 (Em milhares de reais - R$)

Aos Administradores e Acionistas da
CSILATINA Arrendamento Mercantil S.A.
Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações fi nanceiras da CSILATINA 
Arrendamento Mercantil S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 30 de junho de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o semestre fi ndo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, exceto quanto à não reclassifi cação mencionada na seção 
a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações fi nanceiras 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e fi nanceira da CSILATINA Arrendamento Mercantil S.A. em 30 de junho 
de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o semestre 
fi ndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN.
Base para opinião com ressalva: A Companhia registra as suas operações de 
arrendamento e elabora as suas demonstrações fi nanceiras com observância às diretrizes 
contábeis estabelecidas pelo BACEN, que requerem o ajuste a valor presente da carteira 
de arrendamento mercantil como provisão para superveniência ou insufi ciência de 
depreciação, classifi cada no ativo permanente, conforme mencionado na nota explicativa 
nº 3.e) às demonstrações fi nanceiras. Essas diretrizes não requerem a reclassifi cação das 
operações de arrendamento, que permanecem registradas de acordo com as disposições 
da Lei nº 6.099/74, para as rubricas do ativo circulante e realizável a longo prazo, e de 
rendas e despesas de operações de arrendamento, embora resultem na apresentação 
do resultado e do patrimônio líquido de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN. Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
fi nanceiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas 
profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião com ressalva.
Outras informações que acompanham as demonstrações fi nanceiras e o 
relatório do auditor: A Administração da Companhia é responsável por essas outras 
informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as 
demonstrações fi nanceiras não abrange o Relatório da Administração, e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a 
auditoria das demonstrações fi nanceiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório 
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações fi nanceiras ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com 
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a 
esse respeito.
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações fi nanceiras: 
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às instituições fi nanceiras autorizadas a funcionar pelo BACEN e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações fi nanceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 

por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações fi nanceiras, a Administração 
é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando 
e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações fi nanceiras, a 
não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações fi nanceiras. Como parte de uma 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da 
auditoria. Além disso: • Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações fi nanceiras, 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 sufi ciente 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. • Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 

procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos 
a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional 
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signifi cativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações fi nanceiras ou incluir modifi cação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade 
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações fi nanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações fi nanceiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a Administração a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles 
internos que identifi camos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 28 de agosto de 2018
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8
Fabricio Aparecido Pimenta - Contador
CRC nº 1 SP 241659/O-9
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A rubrica “Outras Obrigações- Diversas” apresenta a seguinte composição: (a) Refere-
se a valores de VRG recebidos antecipadamente e estão sujeitos à atualização, com 
base nos mesmos índices estabelecidos nos contratos de arrendamento mercantil a 
que estão vinculados. (b) Despesas de Pessoal inclui provisões de férias e 13º salário 
no  valor de R$845 (R$659 em 2017), R$300 (R$210 em 2017) para pagamento de 
comissão de vendas, R$383 para pagamento de participação nos lucros aos empregados 
e R$465 (R$183 em 2017) a serem pagos a administração a título de remuneração. (c) 
Outros pagamentos referem-se substancialmente aos valores devidos aos fornecedores 
de bens e serviços relacionados com a aquisição de bens relativos às operações de 
arrendamento mercantil no valor de R$14.151 (R$23.335 em 2017) e R$1.204 (R$2.348 
em 2017) relacionados a fornecedores diversos não relacionados à operação de 
“leasing”. (d) Credores diversos referem-se substancialmente a recebimentos 
antecipados de parcelas de arrendamento mercantil e créditos não identificados.
15. Provisões, Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais: Os principais 
processos em aberto em 30 de junho de 2018 e 2017 são relacionados a ações trabalhistas 
e de acordo com a avaliação dos advogados, são assim sumarizados:
  Valor estimado Provisão
 Quantidade de ações de perda contábil
 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Provável 2 - 256 - 256 -
Possível 3 4 2.238 2.199 - 139
Total geral 5 4 2.494 2.199 256 139
O passivo contingente como perda provável no montante total de R$256 (R$0 em junho 
de 2017) refere-se a processos trabalhistas com condenação em segunda instância, 
aguardando fase de liquidação. O passivo contingente como perda possível no valor 
total de R$2.238 (R$2.199 em junho de 2017) refere-se a ações trabalhistas movidas 
por ex-empregados ou ex-prestadores de serviços buscando pretensos direitos 
trabalhistas. É importante salientar que tal montante corresponde a valores de processos 
em fase inicial, ou valores que, segundo a análise individual dos casos pelos consultores 
jurídicos externos, possivelmente não constituirão perda em função do estágio atual 
dos processos e/ou o posicionamento dos tribunais em relação às matérias discutidas. 
A Companhia não possuía contingências tributárias ou cíveis com probabilidade de 
perda “possível” ou “provável” em 30 de junho de 2018 e 2017.
 Contingências Trabalhistas
Saldos em 30 de junho de 2017 139
Constituições/Reestimativas 278
Pagamentos -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 417
Constituições/Reestimativas (161)
Pagamentos -
Saldos em 30 de junho de 2018 256

16. Outras Obrigações Fiscais e Previdenciárias
Descrição 30/06/2018 30/06/2017
IRPJ Refi s (a) - 64
IRPJ a pagar corrente 377 59
CSLL a pagar corrente 741 -
CSLL Refi s (a) - 85
Impostos s/ salários a recolher - 259
PIS Refi s (a) - 6
PIS a pagar corrente 9 11
COFINS Refi s (a) - 32
COFINS a pagar corrente 55 69
Outros impostos a recolher 555 122
IRRF a recolher 115 -
Total do Curto Prazo 1.852 707
Provisão para imposto de renda diferido (b) 6.971 5.181
Crédito tributário (IR Diferido) sobre adições temporárias (b) 9.485 6.640
IRPJ Refi s (a) 725 742
CSLL Refi s (a) 963 985
PIS Refi s (a) 67 68
COFINS Refi s (a) 359 368
Total do Longo Prazo 18.570 13.984
Total 20.422 14.691
(a) Refere-se a impostos relativos ao REFIS, detalhados na nota 18. (b) A provisão para IR 
Diferido foi calculada aplicando-se a alíquota de 25% ao saldo de Superveniência de 
Depreciação em cada período, bem como IR e CSLL sobre o valor dos Ajustes Temporários 
da Marcação a Mercado, Variação Cambial e garantia de valor residual (opção de venda) 
totalizando o valor de R$16.456 (R$11.821 em 2017), detalhado na nota 17(a).
17. Demonstração do Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social sobre 
Lucro Líquido (CSLL)
Conciliação do Imposto de renda
e Contribuição Social 30/06/2018 30/06/2017
Lucro (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e Contribuição Social 7.687 3.924
Alíquota Vigente 45% 45%
Expectativa de despesa (crédito) de Imposto
 IRPJ e CSLL de acordo com a alíquota vigente (3.459) (1.766)
Efeito do IRPJ e da CSLL sobre as diferenças permanentes (1.021) (44)
Diferença de alíquota na constituição do
 crédido de CSLL s/ Diferenças Temporárias (i) 561 -
Outros 125 15
Despesa (crédito) de IRPJ e CSLL (3.794) (1.795)
(i) Em 30 de junho de 2018, os créditos tributários foram constituídos à alíquota de 40% 
a fi m de efetuar a adequação à minoração da alíquota de CSLL de 20% para 15% a partir 
de 01 de janeiro de 2019, com o fi nal da vigência da Lei nº 13.169/15.

a partir de 1º de outubro de 2013 e seguem cronograma elaborado internacionalmente até 
sua efetiva implantação em 1º de janeiro de 2022. No quadro a seguir, estão demonstradas 
a apuração das exigibilidades de Patrimônio de Referência e o índice de Basileia:
 30/06/2018 30/06/2017
Patrimônio de referência para comparação com
 os ativos ponderados pelo risco (RWAs) 42.833 36.159
Patrimônio de Referência Nível I 42.833 36.159
Patrimônio Líquido 43.275 36.642
Ajustes Prudenciais (Resolução CMN nº 4.192/13) (442) (483)
Patrimônio de Referência Nível II - -
Ativos ponderados pelo Risco (a)
RWACPAD (anteriormente PEPR) 3.441 4.271
RWACAM (anteriormente PCAM) 1.743 1.874
RWAJUR1 + RWAJUR2 (anteriormente PJUR1+PJUR2) 5.066 3.032
RWAOPAD (anteriormente POPR) 5.715 5.341
Patrimônio de Referência
 mínimo exigido (RWA x 8,625%) (a) 15.965 14.518
Adicional de Conservação de Capital Principal (1,875% s/ PR) (b) 3.471 1.962
Patrimônio de Referência Mínimo Exigido Total 19.436 16.480
Índice de Basileia 23,14% 23,04%
Saldos Utilizados para cálculo do RWA 185.101 156.955
Exposição ao risco de crédito – RWACPAD (anteriormente PEPR) 39.900 46.173
Ativos de câmbio – RWACAM (anteriormente PCAM) 20.209 20.264
Ativos indexados a juros pré – RWAJUR1 (anteriormente PJUR1) 35.548 19.081
Ativos indexados a cupom cambial –
 RWAJUR2 (anteriormente PJUR2) 23.188 13.697
Exposição ao risco operacional - RWAOPAD (anteriormente POPR) 66.256 57.740
(a) Em 30 de junho de 2017 o percentual utilizado para cálculo do Patrimônio de Referência 
Mínimo Exigido era de 9,25%; (b) Em 30 de junho de 2017 o percentual para cálculo do 
adicional de conservação de Capital Principal era de 1,25%. Em 30 de junho de 2018 e de 
2017, o Patrimônio de Referência da Companhia excedeu em R$23.397 e em R$19.679, 
respectivamente, o Patrimônio de Referência Mínimo Exigido pelo BACEN.
24. Demonstrativo das Despesas Administrativas
Despesas Administrativas 30/06/2018 30/06/2017
Despesas de comunicação (76) (86)
Despesas de água, energia e gás (12) (11)
Despesas de aluguéis (111) (97)
Despesas de manutenção e conservação de bens (6) (4)
Despesas de material (10) (17)
Despesas de processamento de dados (541) (413)
Despesas de promoções e relações públicas (91) (4)
Despesas de publicações (64) (3)
Despesas de seguros (40) (46)
Despesas de serviços de terceiros (340) (462)
Despesas de serviço técnico especializado (339) (225)
Despesas de transporte (134) (184)
Despesas de viagem ao exterior (131) (104)
Despesas de viagem ao País (21) (51)
Despesas com emolumentos judiciais e cartorários (39) (50)
Despesas com refeições (30) (37)
Despesas com amortização do intangível (44) (44)
Depreciação de bens de uso próprio (98) (43)
Outras despesas administrativas (a) (674) (570)
Total (2.801) (2.451)
(a) A rubrica “Outras despesas administrativas” refere-se a diversos itens, sendo os mais 
relevantes, despesas bancárias R$162 (R$93 em 2017), encargos de pagamento de captações 
em atraso R$342 (R$180 em 2017), associações de classe R$54 (R$39 em 2017) e 
armazenamento R$67 (R$102 em 2017).
25. Outras Receitas Operacionais
 30/06/2018 30/06/2017
Valor proporcional de contraprestação (a) 4.129 2.858
Blind-Discount - descontos obtidos - 345
Juros ativos 10 23
Receita com comissões - 9
Descontos obtidos - 1
Encargos 84 3
Outras 388 336
Total 4.611 3.575
a) Saldo refere-se ao valor recebido de bens que já estão em uso pelos clientes, relativos 
aos contratos de arrendamento mercantil em processo de formalização. Os recebimentos 
destas parcelas estão assegurados pelo Termo de Recebimento e Aceitação Parcial, assinado 
entre as partes.
26. Demonstrativo de Outras Despesas Operacionais
Outras Despesas Operacionais 30/06/2018 30/06/2017
Descontos concedidos (34) (18)
Provisão para contingências (nota 15) 162 (139)
Outras (1.883) (16)
Total (1.755) (173)
27. Resultado não Operacional
Descrição 30/06/2018 30/06/2017
Receitas de danos e reparos 102 80
Lucro decorrente da venda de bens a terceiros (a) 629 1.559
Desvalorização de outros valores e bens 1.729 87
Prejuízo decorrente da venda de bens a terceiros (a) (1.782) (1.616)
Outras receitas não operacionais - 11
Outras despesas não operacionais (b) - (356)
Total 678 (235)
(a) O Resultado não operacional é decorrente principalmente de lucro ou prejuízo na 
venda de bens não de uso próprio (BNDU) quando estes retornam da operação de 
Arrendamento Mercantil e são alienados a terceiros. (b) Valor referente a constituição 
de provisão para redução ao valor recuperável de ativos “Impairment” (nota 10 – Outros 
Valores e Bens).

  Nova Cessão/ Apropriação
Rendas antecipadas 30/06/2017 Recebimentos ao Resultado 30/06/2018
Cessão de Parcelas de
 Arrendamento Mercantil 9.338 775 (4.070) 6.043
Recebimentos Antecipados
 de Contraprestações 267 151 (267) 151
Total 9.605 926 (4.337) 6.194
20. Patrimônio Líquido: a) Capital social: Em observância ao disposto no artigo 4º, 
caput e parágrafo único, da Resolução CMN nº 3.605/08, no artigo 199 da Lei das S/A e no 
Artigo 25, inciso III, do Estatuto Social da Companhia, foi aprovado em AGOE realizada em 
30 de abril de 2018, que foi aprovada pelo BACEN em 14 de junho de 2018, o aumento de 
capital social, mediante capitalização da reserva de lucros, no valor de R$2.434, passando 
este de R$17.257, para R$19.691, sem emissão de novas ações, nos termos do artigo 169, 
§ 1º, da Lei das S/A. O capital social é representado por 14.648.278 ações ordinárias 
escriturais sem valor nominal, apresentando a seguinte composição:
 30/06/2018 30/06/2017
   Quanti- Valor da  Quanti- Valor da
  Partici- dade de participa- Partici- dade de participa-
Acionista Sede pação % Ações ção (R$ mil) pação % Ações ção (R$ mil)
CSI Financial Inc. EUA 100,00% 14.648.277 19.691 100,00% 14.648.277 17.257
Executive Personal
 Computer EUA 0,00% 1 0,001 0,00% 1 0,001
Total  100% 14.648.278 19.691 100% 14.648.278 17.257
b) Reserva Legal: A reserva legal é constituída sobre o lucro apresentado ao fi nal do 
período no percentual de 5% conforme estatuto social. c) Dividendos: Aos acionistas 
são assegurados 25% de dividendo mínimo obrigatório, calculado sobre o lucro líquido 
ajustado, de acordo com a legislação societária. Em 30 de junho de 2018, assim como nos 
períodos anteriores, os acionistas optaram por utilizar os dividendos para constituição de 
reserva para fortalecimento do Patrimônio Líquido da Companhia, que será ratifi cado em 
Assembleia Geral Ordinária, assim como nos exercícios anteriores.
21. Transações com Partes Relacionadas: As operações da Companhia com partes 
relacionadas são empréstimos contratados de sua Matriz e coligada nos Estados Unidos 
da América, efetuadas a preços e condições normais de mercado, e seus saldos estão a 
seguir enumerados:
 30/06/2018 30/06/2017
  Curto Longo Curto Longo 
Tipo Moeda prazo prazo  prazo prazo
Dívida Subordinada (nota 22) US$ - - 4.387 -
Empréstimo TCC (a) US$ 11.174 16.327 5.996 7.776
(a) Empréstimos denominados em moeda estrangeira captado junto a Tokyo Century 
Corporation, acionista da controladora da CSILATINA Arrendamento Mercantil. Durante o 
semestre fi ndo em 30 de junho de 2018 a remuneração dos administradores totalizou 
R$1.089 (R$808 em 2017), esses valores estão registrados na rubrica de Pró-Labore. Há 
ainda saldo de provisão de anos anteriores no valor de R$465 a ser pago integralmente 
até fevereiro de 2021. A Companhia não possui benefícios de longo prazo, de rescisão de 
contrato de trabalho ou remuneração baseada em ações para o pessoal-chave da 
administração.
22. Dívidas Subordinadas: Estão representadas por empréstimos contratados de acordo 
com as Normas do BACEN, os quais são utilizados como Patrimônio de Referência - Nível 
II, quando aplicável, para apuração dos limites operacionais.
 30/06/2018 30/06/2017
  Venci-  Juros Curto Longo Curto Longo
Título Emissão mento  Principal  (a.a.) Prazo Prazo Prazo Prazo
Dívida
 Subordinada 22/02/2012 22/02/2018 2.142 1,12% - - 4.387 -
Total     - - 4.387 -
23. Limites Operacionais (Acordo de Basileia): O BACEN emitiu a partir de 1º 
de março de 2013, cuja vigência se deu a partir de 1º de outubro de 2013, um conjunto 
de normativos que regulamentam as recomendações do Comitê Basileia relativas à 
estrutura de capital das instituições financeiras. Conhecidas como Basileia III, as novas 
regras buscam aprimorar a capacidade destas instituições em absorver os impactos de 
eventuais crises, fortalecendo a estabilidade financeira e aumentando a quantidade e 
a qualidade do capital regulamentar. Estes normativos tratam dos seguintes assuntos: 
• Nova metodologia de apuração do capital regulamentar (Patrimônio de Referência 
- PR), que continuará a ser dividido nos níveis I e II (Resolução CMN nº 4.193/13).; • 
Nova metodologia de apuração da exigência de manutenção de capital, adotando 
requerimentos mínimos de PR, de Nível I e de Capital Principal, e introdução do Adicional 
de Capital Principal (Resolução CMN nº 4.192/13). As regras de Basileia III buscam 
melhorar a qualidade do capital das instituições financeiras, restringindo a utilização 
de instrumentos financeiros que não apresentam capacidade de absorver perdas e pela 
dedução de ativos que podem comprometer o valor do capital devido à sua baixa 
liquidez, dependência de lucro futuro para realização ou dificuldade de mensuração 
do seu valor. Dentre estes instrumentos, destacam-se os créditos tributários, os ativos 
intangíveis e os investimentos em empresas não controladas, especialmente àquelas 
que atuam no ramo segurador. As novas regras para a apuração dos requisitos mínimos 
de capital estabelecem porcentagens do montante dos ativos ponderados pelo risco e 
constituem requerimentos de capital a serem observados pelas instituições financeiras, 
e que seguirão o cronograma apresentado a seguir:
 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Capital principal   5,125 5,75 6,375 7,0
 (mínimo + adicional) (a) 4,5% 4,5% a 5,75% a 7,0% a 8,28% a 9,5%
Nível I (mínimo   6,625 7,25 7,875 8,5
 + adicional) (b) 5,5% 5,5% a 7,25% a 8,5% a 9,75% a 11,0%
PR (mínimo   10,5 a 10,5 a 10,5 a 10,5 a
 + adicional) (c) 11,0% 11,0% 11,125% 11,75% 12,375% 13,0%
a) Capital Principal - composto por ações, quotas, reservas e lucros retidos; b) Nível I - 
composto pelo Capital Principal e outros instrumentos capazes de absorver perdas com a 
instituição em funcionamento; e c) PR (Patrimônio de Referência) - composto pelo Nível I 
e por outros instrumentos subordinados capazes de absorver perdas quando do encerramento 
da instituição. Também foi criado o Adicional de Capital Principal, que representa o capital 
suplementar de conservação (fi xo) e contracíclico (variável) que, ao fi nal do período de 
transição, deverá ser de no mínimo 2,5% e no máximo 5% do montante dos ativos 
ponderados pelo risco, sendo que este percentual será estabelecido pelo BACEN conforme 
as condições macroeconômicas da época. As novas regras de Basileia III passaram a vigorar 

a) Nos semestres fi ndos em 30 de junho de 2018 e de 2017, os créditos tributários apresentaram a seguinte movimentação:
 30/06/2017 Constituição Reversão 31/12/2017 Constituição Reversão 30/06/2018
Imposto de Renda e Contribuição Social  – Ativo
Crédito Tributário - Diferenças Temporárias 3.510 1.761 - 5.271 - (487) 4.784
Crédito Tributário - Base da CSLL 819 - (396) 423 - (344) 79
Crédito Tributário - Prejuízo Fiscal 9.357 - (130) 9.227 - (89) 9.138
Total 13.686 1.761 (526) 14.921 - (920) 14.001
Imposto de Renda e Contribuição Social –  Passivo
IR/CSLL Diferidos sobre diferenças temporárias (6.640) (1.930) - (8.570) (915) - (9.485)
Provisão para IR sobre Superveniência (5.181) (765) - (5.946) (1.025) - (6.971)
Total (11.821) (2.695) - (14.516) (1.940) - (16.456)
Impostos diferidos líquidos 1.865 (934) (526) 405 (1.940) (920) (2.455)

b) Projeção de realização de impostos diferidos
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL
Créditos Tributários de Imposto de Renda
Prejuízo Fiscal 316 1.714 1.383 1.427 981 848 789 833 710 137 9.138
Diferenças Temporárias 1.125 1.252 589 24 - - - - - - 2.990
Total do IR Diferido Ativo 1.441 2.966 1.972 1.451 981 848 789 833 710 137 12.128
Créditos Tributários de Contribuição Social
Base Negativa de Contribuição Social 79 - - - - - - - - - 79
Diferenças Temporárias 676 750 353 15 - - - - - - 1.794
Total da CSLL Diferida Ativa 755 750 353 15 - - - - - - 1.873
Total 2.196 3.716 2.325 1.466 981 848 789 833 710 137 14.001

Os ajustes na determinação do lucro real dos valores de superveniência/insufi ciência de 
depreciação de bens sobre operações de arrendamento mercantil devem ter tratamento 
diferenciado de forma a não produzirem efeitos no momento das verifi cações para 
constituição e manutenção do registro contábil do crédito tributário. A probabilidade de 
realização do crédito tributário, portanto, deve desconsiderar o prejuízo gerado pela 
superveniência de depreciação, conforme parágrafo 5º do artigo 1º da Resolução CMN nº 
3.059/02 (com redação dada pela Resolução CMN nº 3.355/06). Ao dispensar a verifi cação 
do prazo de realização do crédito tributário originado de prejuízos fi scais ocasionados pela 
receita de superveniência, entende-se que tal ajuste possui condição especial somente 
aplicável à operação de arrendamento mercantil. Sendo assim, a projeção de realização 
dos créditos tributários acima, exclui os resultados oriundos de Superveniência de 
Depreciação, contemplando somente outras receitas e despesas.
18. Adesão ao Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais Federal: Em 2009, 
a Companhia, aderiu ao Programa de Pagamento ou Parcelamento de Tributos Federais, 
instituído pela Lei nº 11.941/09. O programa Federal incluiu débitos administrados pela 
Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional vencidos até 30 
de novembro de 2008. O efeito bruto no resultado, em decorrência da redução de juros e 
multa, foi de R$378 mil. As principais teses inseridas no programa foram PIS/COFINS sobre 
recebimento de Juros ao Capital Próprio e CPMF em operações de clientes. A opção pelo 
parcelamento dos débitos fi scais e previdenciários foi efetivada em novembro de 2009, com 
o valor total de R$2.864 dividido em 180 parcelas de R$15, atualizadas mensalmente pela 
taxa de juros Selic. O presente acordo encontra-se em dia até o término do 1º semestre de 

2018. Foram pagas 104 parcelas, restando um saldo remanescente de R$2.114 (R$2.350 
em junho de 2017), conforme quadro abaixo:
 30/06/2018 30/06/2017
IRPJ 725 806
CSLL 963 1.070
PIS 67 74
COFINS 359 400
Total REFIS 2.114 2.350
Tributo Valor bruto Juros Amortização Saldo Devedor
PIS 94 54 (81) 67
COFINS 503 289 (433) 359
CSLL 1.277 764 (1.078) 963
IRPJ 990 579 (844) 725
Total 2.864 1.686 (2.436) 2.114
19. Resultado de Exercícios Futuros: Refere-se a parcelas de arrendamento 
mercantil recebidas antecipadamente no valor de R$151 (R$267 em 2017) e a cessão 
de parcelas de arrendamento mercantil feita com instituição financeira em 2016 e 
2017. Na cessão de parcelas de arrendamento realizada com instituição financeira 
sem retenção de risco, o resultado apropriado pela fluência do prazo de vencimento 
em 2018 foi de R$4.070 (R$2.564 em 2017) restando saldo a apropriar de R$6.194 
(R$9.605 em 2017), conforme quadro abaixo:

André Romero (*)

Mas, cabe destacar que venda é uma 
questão de estratégia, e não um dom 
ou obra do acaso. Quem vende muito 

sempre tem seus segredos. Por isso, listei 
aqui os sete mais importantes.

1 - Organização: Ninguém gosta de en-
trar em uma loja bagunçada e escura. O 
ambiente precisa ser convidativo para uma 
experiência agradável. E, nesse sentido, 
várias coisas interferem, como a localiza-
ção, o atendimento e as informações que o 
comprador encontra. O varejo precisa ser 
bem organizado, facilitando o processo de 
busca pelos produtos.

2 - Auto serviço: Uma das tendências que 
se observa hoje é o auto varejo. Em um 
ambiente mais intuitivo, o cliente fi ca livre 
e à vontade para procurar o que deseja, 
sem a abordagem de vendedores. Facilitar 
o processo dentro da loja, com organizações 
setoriais, aumenta os níveis de satisfação no 
momento da compra e faz com que o cliente 
queira voltar. Para isso, é preciso planejar a 
jornada do cliente para evitar que ele entre 
e saia de mãos vazias. 

3 - Lucratividade x giro: Conhecer as 
categorias de produtos e separá-los com 
base na lucratividade de cada item também 
é essencial para garantir aumento nas ven-
das. Os locais de maior impacto devem ser 
destinados aos produtos de maior margem 
de lucro. Já nos locais de menor impacto, 
devem estar o produtos de maior giro. Já 
há uma procura natural por eles, não sendo 
necessário conquistar o cliente.

4 - Adequação ao cliente: Deve-se ter 
atenção em relação ao perfi l de consumo 
de cada item. Um produto destinado a 
idosos e gestantes, por exemplo, não deve 

Sete passos para turbinar 
as vendas no varejo

Vender mais é o sonho de todo varejista. Independentemente do porte ou do segmento, o que 
vendedores e empreendedores querem é encantar os clientes e fazê-los comprar sempre mais

ser colocado na parte inferior das gôndolas, 
forçando-os a abaixar. Já os produtos desti-
nados às crianças devem estar à altura dos 
olhos delas. É preciso pensar sobre todos os 
produtos, baseando-se no perfi l de cliente 
e tipo de consumo.

5 - Cross selling: Outra estratégia funda-
mental é a venda casada. Tem sempre um 
produto que leva a outro e, é importante 
que eles sejam colocados próximos, impul-
sionando as vendas. É o clássico exemplo 
da cerveja no “cantinho do churrasco”. Isso 
facilita a vida do comprador e aumenta a 
rentabilidade do varejista.

6 - Promoções: O varejo precisa criar 
espaços estratégicos para elas. Pode 
ser uma ilha, uma ponta de gôndola 
ou de corredor. Além de alavancarem 
as vendas dos produtos que estão com 
altos estoques ou que tem boa margem 
de lucro, elas ajudam a atrair público e 
a identificar os setores. Outro recurso 
importante são os promotores de vendas, 

que geram experimentação e pontos de 
contato com a marca.

7 - Experiência: Criar experiências no 
momento da compra é o grande desafi o 
para quem deseja alavancar o negócio. Em 
tempos de modernidade, onde as compras 
podem ser feitas com apenas um click, sem 
sair de casa, ter o shopper no ponto de ven-
da é uma oportunidade única de encantar. 

Por fi m, é preciso considerar que as pes-
soas querem vivenciar a compra, podendo 
pegar, sentir, experimentar o que desejam 
levar para a casa. Quem briga apenas por 
preço está fadado ao insucesso. O varejo re-
quer estratégias que levem em consideração 
a jornada do cliente e suas preferências. A 
união entre varejo e indústria tende a ser 
enriquecedora para ambos os lados. 

Quem usa a informação a seu favor, tur-
bina as vendas.

(*) - É diretor da Red Lemon Agency, agência espe-
cializada em comunicação, fi eld marketing e ações 

promocionais (http://redlemon.agency).

Divulgação
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Para ser efi ciente, prédio 
deve ter excelência em 

fatores energéticos, 
operacionais e cognitivos

Cria-se um novo 

equipamento de 

automação aqui. Aplica-

se um dispositivo 

eletrônico qualquer ali, 

baseado na internet, e 

pronto

Bastam pequenas ações 
para muitos gestores já 
acreditarem que estão 

utilizando no ambiente que 
administram tudo o que pro-
metem as maiores inovações 
do mundo da tecnologia. Mas 
será que num tempo em que 
convivemos com inovações tão 
poderosas quanto Big Data, 
Inteligência Artifi cial, Internet 
das Coisas e outras ferramen-
tas podemos nos contentar 
com tão pouco?

Como ter certeza sobre a 
adequação dos novos equi-
pamentos ou sistemas que 
estamos instalando ou confi ar 
que a tecnologia usada na au-
tomação das edifi cações está 
realmente captando todo o 
potencial destas inovações? 
De que forma teremos condi-
ções de descansar tranquilos 
sabendo que estes locais estão 
realmente dotados de tudo o 
que é preciso e usando todo o 
arsenal disponível em prol dos 
usuários destes prédios, do 
meio ambiente e da sociedade 
como um todo, e principalmen-
te de uma maneira automática?

Antes de começar a respon-
der a essas perguntas é preciso 
olhar em volta e observar a re-
alidade que nos cerca. Quando 
fazemos isto, vemos que ela nos 
dá poucos subsídios para achar 
que podemos emitir posições 
positivas ao questionamento 
acima.

Um recente estudo feito 
pelo Inmetro junto a 78 esta-
belecimentos de uso privado 
e coletivo, entre supermer-
cados, cinemas e shoppings, 
climatizados artificialmente 
mostrou que 42% desses locais 
apresentam contaminação 
por poluentes químicos. Eles 
também registraram elevada 
concentração de CO2. Além 
disso, 56,4% dos edifícios 
apresentaram problemas de 
baixa temperatura e umidade.

Com essas condições, estes 
edifícios estão muito mais 
próximos de serem enquadra-
dos no conceito de “Prédios 
Doentes” do que de “Prédios 
Efi cientes”. 

Considerando que este tipo 
de confi guração é comum no 
Brasil e que muitas dessas edi-
fi cações abrigam, diariamente, 
e ao longo de anos, boa parte 
e, porque não dizer, a maioria 
dos trabalhadores do Brasil, 
talvez possamos atribuir a 
este estado de coisas uma 
parcela de culpa pelos baixos 
índices de produtividade dos 
trabalhadores brasileiros se 
comparados aos seus colegas 
de países desenvolvidos. 

Estima-se que no Brasil a 
produtividade do trabalho vem 
aumentando apenas cerca de 
0,7% ao ano desde meados 
da década de 90. Assim, um 
trabalhador médio no Brasil 
é apenas cerca de 17% mais 
produtivo hoje do que era há 20 
anos. Enquanto isso, trabalha-
dores médios de países de alta 

renda, tiveram um aumento 
de 34%, ou seja, exatamente 
o dobro, no mesmo período. 

Para começar a responder às 
perguntas citadas acima, a pri-
meira constatação que precisa-
mos fazer é que, ao contrário do 
que muitos gestores pensam, a 
conquista do patamar de Pré-
dio Efi ciente não se restringe 
somente a adoção de fatores 
como automação predial de 
última geração, lâmpadas LED 
em todo prédio, reuso de água 
das chuvas, coleta seletiva de 
100% dos resíduos e utilização 
de sensores de presença, por 
exemplo.

Apesar de já representarem 
um grande caminho andado, 
essas atitudes, se executadas, 
conseguem tratar somente 
das camadas mais superfi ciais 
da efi ciência. Somente uma 
equação que considere a efi -
ciência energética aliada ao 
alinhamento operacional e às 
questões cognitivas é capaz de 
levar uma edifi cação à condi-
ção de edifício verdadeiramen-
te e continuamente efi ciente, 
ou seja, o que busca a todo o 
momento ser efi ciente, não 
se contentando somente aos 
aspectos operacionais. 

Quando falamos em efi ci-
ência energética, estamos 
nos referindo a um ambiente 
capacitado a realizar medições 
e tarifações, que use 100% 
de automação e que consiga 
realizar constantes upgrades 
de sistemas.

No caso da excelência ope-
racional, o que se espera de 
um edifício efi ciente é que ele 
possa gerar relatórios geren-
ciais “online”, tenha agilidade 
para se adaptar rapidamente 
à dinâmica, ao dia a dia e que 
desenvolva uma programação 
efetiva nas intervenções pre-
ventivas eliminando quaisquer 
necessidades emergenciais 
corretivas.

No campo da excelência 
cognitiva, as exigências estão 
relacionadas à educação gera-
da por meio de treinamentos e 
palestras, informações online 
dos indicadores registrados, 
pesquisas criteriosas de análise 
comportamental. Posterior-
mente, realizar ações para a 
adaptação constante às neces-
sidades dos ocupantes, como: 
ar condicionado, iluminação, 
controle de acesso, entre 
outros sistemas, totalmente 
fl exíveis, variáveis e principal-
mente automáticos.

A junção destes três fatores 
intercalando as iniciativas 
mencionadas tem a capacidade 
de fazer com que o edifício 
possa usar todas as inovações 
tecnológicas na plenitude de 
suas possibilidades. Quando 
isso acontece, os clientes tra-
balham felizes, o IFT da empre-
sa aumenta e multiplicam-se 
inclusive as possibilidades de 
planejar ações e trabalho com 
segurança. Neste estágio pode-
mos dizer que sim, o edifício é 
efi ciente.

(*) Possui mais de 17 anos de 
experiência no mercado de facilities 

e automação predial. É formado 
em Engenharia Elétrica, pela 

Universidade São Judas Tadeu e 
pós-graduado em Administração de 

Empresas para Engenheiros pela 
Fundação Armando Álvares Penteado 
(FAAP) além de RAC – Refrigeração e 

Ar Condicionado, pela Faculdade de 
Engenharia Industrial (FEI).

Igor Nakamura (*)

News@TI
3º SP Conecta reúne ecossistema de startups 
em evento gratuito no dia 1° de setembro

@O 3º SP Conecta está chegando. No dia 1º de setembro a 
Investe São Paulo vai ser o palco para o ecossistema respirar 

conexão. A partir das 9h, importantes agentes de apoio à inovação 
estarão reunidos para atender startups. Também estão programados 
painéis, workshop e Copa do Mundo. Uma das principais novidades 
do evento para esse ano é a possibilidade de mentoria oferecida 
pela rede Mentores do Brasil. Além disso, startups que oferecem 
soluções para a indústria 4.0 estarão em exibição. A Startup World 
Cup também é um dos grandes atrativos da programação. A com-
petição mundial avalia startups de qualquer segmento e estágio 
de maturidade ao redor do mundo em mais de 30 regiões e que 
culminam em uma fi nal no Vale do Silício, onde o vencedor receberá 
um investimento de US$ 1 milhão. Organizado pela Fenox Venture 
Capital e pela InvesteSP, o evento terá sua regional brasileira durante 
o SP Conecta, a partir das 14h (www.investespconecta.com.br).

Nos últimos anos, uma 
expressão ganhou espaço 
no ambiente corporativo: o 
compliance. Sua explicação 
até que é simples e refere-se 
às práticas adotadas pelas 
empresas para seguirem a 
legislação e regras internas 
e externas. Sua aplicação, 
porém, é que é complexa, 
fazendo com que o con-
ceito ainda fique restrito 
às grandes organizações 
do país. Mas é justamente 
as startups, que buscam 
desenvolver produtos ino-
vadores nos mais diversos 
segmentos, que mais precisam se proteger contra os riscos 
inerentes à boa gestão.

De acordo com a terceira edição da pesquisa Nível de Maturi-
dade em Compliance nas Empresas Brasileiras, da consultoria 
Protiviti, 45% das companhias nacionais possuem pouca ou 
nenhuma prática nessa área – índice puxado sobretudo pelas 
pequenas e médias empresas. Contudo, outro levantamento, 
desta vez da KPMG, indica uma mudança de mentalidade impor-
tante: das corporações que possuíam métodos de compliance, 
apenas 9% ainda não tinham estruturado um departamento 
completo para esse fi m em 2017.

As startups nem sempre se preocupam em estruturar essas 
boas práticas porque passam grande parte de seu expediente 
validando seus produtos e serviços e verifi cando a aderência 
deles no mercado. Além disso, muitos empreendedores também 
não sabem quais riscos seu negócio pode correr. Entretanto, 
cada setor tem suas peculiaridades e essas companhias precisam 
estar atentas. As fi ntechs, por exemplo, precisam garantir que 
os dados sejam anonimizados, ou seja, sem identifi cação de 
informações sensíveis, e garantir que poucas pessoas tenham 
acesso a dados de identifi cação dos usuários. Portanto, para 
evitar problemas futuros, o tema precisa estar presente desde 
a concepção da empresa.

Isso começa com a defi nição 
clara dos valores que a empre-
sa deseja passar, de maneira 
que todos os colaboradores 
compartilhem essas ideias no 
que se refere ao compliance. 
Aqui trata-se não apenas da 
relação entre os colegas de 
trabalho, mas também na 
relação da própria organiza-
ção com seus fornecedores 
e clientes. É preciso que 
todos os processos tenham 
uma ética estabelecida, para 
que nada possa surpreender 
depois, como ações judiciais 
trabalhistas ou cíveis. Até 

porque os riscos são enormes. Uma indenização pode levar a 
startup à falência. Portanto, antecipe-se ao problema e crie uma 
cultura ética desde o início.

A boa notícia é que a tecnologia também é uma aliada nessa 
questão. Ela ajuda a entender se os dados são sensíveis ou não 
e a compreender, de maneira clara, a origem deles. Ferramentas 
de governança, como o Collibra, são essenciais para auxiliar no 
entendimento da linhagem, auditar métricas e promover uma 
melhor compreensão das informações. Já equipamentos como 
câmeras inteligentes e sensores baseados em IoT (Internet 
das Coisas) protegem a propriedade intelectual da companhia 
e identifi cam quem tem acesso aos dados mais importantes.

Em um mundo cada vez mais conectado e com abundância 
de informações, tanto as grandes quanto as pequenas empresas 
precisam estar alinhadas ao compliance e seguir as melhores 
práticas de gestão. A União Europeia, por exemplo, já lançou 
uma regulamentação geral para proteção de dados – o que 
mostra que a privacidade e transparência serão normas em 
um futuro próximo. Quem não se adequar fi cará para trás no 
competitivo mundo dos negócios.

(Fonte: Leonardo Dias é CDO e cofundador da Semantix, empresa 
especializada em Big Data, Inteligência Artifi cial, Internet

das Coisas e Análise de dados).

Os desafi os do compliance nas 
startups brasileiras

Samir Vani (*)

Nos últimos meses, temos visto operadoras de telefonia 
celular promovendo suas redes 4.5G (ou outros nomes 
similares, como o 4G+), soluções apontadas como uma 

opção para ter maior velocidade no acesso à Internet. O movimento 
lembra um passado não tão distante, na época da transição do 
padrão 3G para 4G, quando as operadoras lançaram serviços e 
tecnologias intermediários, também chamados em sua época de 
3.5G, entre outros nomes.

Mas, afi nal, o que é 4.5G? Ele cumpre a promessa das opera-
doras? Posso usar isso no meu aparelho? Na verdade, de acordo 
com os órgãos internacionais, as nomenclaturas das evoluções da 
quarta geração de dados móveis são chamadas LTE Advanced e 
LTE Advanced Pro. Logo, o que faz parte desses aprimoramen-
tos está dentro do conjunto de tecnologias 4G, e somente assim 
deveria ser chamado.

Então é somente marketing o que vemos na TV? Também não...
Vamos aos fatos: a tecnologia 4G evoluiu bastante nos últimos 
anos, e esses avanços garantiram que as atuais velocidades de 
conexão cheguem a duplicar ou até triplicar as que experimen-
távamos na tecnologia 4G inicial.

Uma das novas funcionalidades mais interessantes do 4.5G é 
a chamada “Carrier Agregation”. Essa tecnologia permite aos 
aparelhos se comunicarem com a rede em diferentes frequências 
simultaneamente, fazendo assim com que o usuário, ao baixar 
alguma informação, ver um vídeo, por exemplo, consiga melhorar 
bastante sua velocidade, diminuindo consideravelmente aquela 
sensação de travamento, e com isso os usuários têm uma expe-
riência superior. E essa tecnologia auxilia tanto no download de 
arquivos como no upload.

A boa notícia, em tempos de crise de e consequente aumento 
de preços de aparelhos, é que essa tecnologia está chegando aos 
segmentos de preços mais baixos de smartphones, e assim faz 

Enquanto o 5G não chega, saiba 
se vale a pena adotar o 4.5G

Operadoras investem para aumentar a velocidade de conexão atual dos smartphones; saiba o que é 
marketing e o que é realidade nessa solução

com que um número muito maior de usuários tenha experiências 
mais agradáveis de navegação na internet. Pelo lado das redes 
das operadoras, essa tecnologia pode melhorar consideravel-
mente a capacidade, pois, com usuários baixando arquivos mais 
rapidamente, é possível liberar os serviços mais rapidamente a 
outros usuários. 

 
Mas isso funciona no meu smartphone atual? Caso você não 

possua um aparelho high-end comprado recentemente, possivel-
mente seu aparelho não possui essa funcionalidade integrada. 
Ou seja, não poderá tirar proveito dessa tecnologia. Na hora da 
próxima compra de um celular, vale checar se o aparelho desejado 
é compatível com a tecnologia Carrier Aggregation, para que você 
possa se benefi ciar desse novo avanço tecnológico.

 
Na MediaTek, empresa que lidera o mercado de chipsets para 

smartphones na América Latina, temos como um de nossos 
objetivos agregar cada vez mais recursos que permitam aos ce-
lulares serem cada vez mais inovadores, mas sem abrir de mão 
de preços acessíveis. Só assim é possível democratizar o uso da 
tecnologia. Dentro desse espírito, já temos em nosso portfólio 
uma nova geração de processadores prontos para o LTE. E esses 
produtos chegarão em breve aos mercados ao redor do mundo. 

 
O 4.5G (ou outros nomes que vamos ouvir relacionados) é uma 

boa notícia para nós consumidores, que teremos a possibilidade 
de utilizar os nossos inseparáveis companheiros, os smartphones, 
de maneira mais efi ciente, enquanto esperamos pelo tão falado 
padrão 5G, que trará um pacote ainda melhor de tecnologias. 
Mas isso é conversa para uma próxima oportunidade...

 
(*) É Country Manager da MediaTek no Brasil, empresa fabricante global de 

semicondutores para equipamentos como smartphones

Symantec ajuda FBI em 74 detenções de criminosos cibernéticos
A Symantec, empresa líder no mercado 

de segurança da informação, revelou que 
sua inteligência em quase 1,6 milhão de 
sites de phishing ajudou o FBI e outras 
agências internacionais a identifi car e pren-
der 74 supostos criminosos cibernéticos 
por esquemas de Business Email Compro-
mise (BEC), projetados para interceptar 
e sequestrar transferências eletrônicas 
de empresas e indivíduos. A Operação 
Wire Wire foi conduzida por seis meses 
com informações do Projeto Dolphin da 
Symantec, que identifi ca sites de phishing 
usando uma técnica única para comparar 
novas páginas da Web a sites legítimos 
conhecidos. Além das prisões, o esforço 

coordenado culminou em uma apreensão 
de quase US$ 2,4 milhões e a interrupção 
e recuperação de aproximadamente US$ 
14 milhões em transferências eletrônicas 
fraudulentas. 

“A equipe do Symantec Security Respon-
se, responsável pelo desenvolvimento do 
Projeto Dolphin e por auxiliar o FBI nessa 
operação, tem um histórico incomparável 
quando se trata de detectar atividades 
fraudulentas. A Operação Wire Wire e a 
Bayrob são os principais exemplos da co-
laboração que promovemos com a lei para 
impedir ataques de criminosos cibernéti-
cos”, afi rma Mike Fey, presidente e diretor 
de operações da Symantec. “Com o poder 

do Global Threat Intelligence Network da 
Symantec, não tenho dúvidas de que nosso 
número de sucessos continuará a crescer", 
complementa o executivo. 

Os ataques BEC e phishing funcionam 
atraindo as vítimas para o site malicioso por 
e-mail, e apresenta uma página verossímil 
que imita outro site legítimo. A vítima, 
acreditando estar no site real, insere suas 
credenciais, que são enviadas ao "pesca-
dor". Por meio de sua pesquisa, a Symantec 
descobriu que os alvos mais escolhidos 
são para “phishing de credencial”, e não 
o tradicional “phishing fi nanceiro” - uma 
mudança em relação ao que era comum 
até então.
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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
QUARTA 29 de Agosto de 2018. Dia do martírio de São João Batista, 
Dia de Santa Sabina, São Nicéias, São Hipácio, e Dia do Anjo Lauviah, 
cuja virtude é a compreensão. Dia dos Catequistas, Dia das Obras 
Pontifícias e Dia Nacional de Combate ao Fumo. Hoje aniversaria 
o compositor Edu Lobo que faz 75 anos, o ator Cássio Gabus Mendes 
que nasceu em 1961, a atriz Alessandra Negrini que faz 48 anos e a 
atriz Luana Piovani que nasceu em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau possui força de vontade determi-
nação, ousadia e coragem, o que o leva a alcançar os objetivos a que se 
propõe. Altamente intuitivo sensível e emotivo, sua natureza compassiva 
e compreensiva o leva a ter sempre uma visão humanitária. Cuidado 
com a necessidade de ser alguém, pois isso pode levá-lo a querer ser o 
centro das atenções. Normalmente desenvolve talentos para a concre-
tização de seus objetivos. Porém, quase sempre, precisa de muita luta 
e perseverança para chegar lá.  Mesmo assim, determinação é o que 
não lhe falta. No lado negativo precisa evitar as oscilações de humor.

Dicionário dos sonhos
FESTA – Quanto é agitada: seus planos não estão 
dando certo. Tranquila: terá que decidir sobre 
uma proposta interessante. Se a maioria dos con-
vidados for estranhos, é sinal de inquietações. Se 
você conhecer quase todos: tenha calma ao julgar 
determinada pessoa. Números de sorte:  06, 26, 
28, 31, 41 e 56.

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

Esta quarta é décimo nono dia da lunação. A Lua em Áries deixa o dia bastante movimentado.  O Sol em Virgem pede 
organização, foco nos detalhes e pode tornar você mais crítico e irritado. A impaciência pode levar às discussões 
calorosas e até rompimentos. Essa força deverá ser focada para o trabalho de forma positiva. A Lua em mau aspecto 
com Plutão pode gerar explosões emocionais nesta metade de semana. No início da noite haverá maior disposição, 
agilidade e dinamismo. De madrugada, período propício a namoros e bons momentos nos relacionamentos afetivos, 
bom no fi nal para sair se divertir e se entreter
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O momento é ótimo para acordos 
profi ssionais, fi nalizando pendencias 
e terminando tarefas. Muita habili-
dade no trato com as pessoas ajuda 
a ter bons relacionamentos. Evite os 
pensamentos dúbios, e tome cuidado 
com falsidades. 78/978 – Vermelho.

Fase para dedicar-se mais a carreira e 
ao trabalho corriqueiro. Não acredite 
em coisas impossíveis, trabalhe e 
realize seus projetos de vida. No início 
da noite haverá maior disposição, 
agilidade e dinamismo e no fi nal da 
noite será bom para o entretenimen-
to.   33/233 – Verde.

Com Sol na casa da família haverá 
maior afetividade que garante bons 
momentos íntimos. O Sol em Virgem 
o aproxima das raízes, fi que junto 
dos pais, fi lhos e irmãos. A Lua em 
Áries deixa o dia bastante movimen-
tado e o período adequado para o 
diálogo. 41/641 – Cinza.

O Sol na casa três provocará mu-
danças, viagens e lhe dará maior 
liberdade para novas conquistas. 
Através de uma maneira mais direta 
de agir, a vida fi nanceira vai melhorar. 
O convívio a dois e as relações físicas 
prometem momentos de prazer e 
satisfação sexual. 90/990 – Branco.

Mude sua vida e a rotina e melhore 
seus ganhos. Confl ito nas relações 
com amigos e a pessoa amada ainda 
tendem a ocorrer. Um novo ciclo 
de vida se inicia trazendo novas 
oportunidades e maior motivação. 
Mantenha sua palavra sobre o com-
binado, não volte atrás no que foi 
combinado. 47/347 – Laranja.

O Sol em seu signo, Virgem, pede 
organização, foco nos detalhes e 
pode tornar você mais crítico e 
irritado. Bom para realizar viagens 
e comemorar com amigos se estiver 
completando aniversário. Aprimore 
seu modo de agir e melhore as 
relações no amor e na vida sexual. 
52/552 – Vermelho.

A Lua em mau aspecto com Plutão 
pode gerar explosões emocionais 
nesta metade de semana. Haverá 
um forte interesse pelo trabalho e 
atividades agradáveis, com ganhos 
a mais. Irá alcançar uma posição 
fi nanceira mais estável. Dediquem-se 
mais as suas atividades corriqueiras. 
39/539 – Violeta.

Com a entrada da Lua em Áries 
fase ótima para fi nalizar pendência 
e até dar início a empreendimentos 
novos, que podem se desenvolverem 
bem. A disposição com que se apro-
xima deve ter controle emocional 
e sinceridade. No início da noite 
haverá maior disposição, agilidade 
e dinamismo.   92/692 – Cinza.

Convivendo com amigos irá realizar 
os desejos comuns. As crises devem 
ser superadas com coragem e muita 
fé. Em breve surgirá a chance de 
abrir novos horizontes. Olha adian-
te e acredite mais, pois assim terá 
sucesso em seus empreendimentos. 
44/844 – Marrom.

Precisa resolver relações de parceria. 
As atitudes que tomar ou causam 
rompimentos ou atraem amigos. 
Mantenha uma atitude positiva 
diante de obstáculos. Um problema 
profi ssional terá solução rápida e 
decisiva no começo do próximo mês 
de setembro. 36/236 – Verde.

As fortes emoções podem provocar 
situações tensas no trabalho e per-
das. Mágoas do passado ou pendên-
cias eventuais podem ser resolvidas 
com uma conciliação entre as partes. 
O Sol em Virgem, na casa sete leva 
a sociedades e parcerias que irão se 
defi nir. 98/298 – Branco.

Precisa aprender a ser tolerante 
para não nos envolver em confl itos 
inúteis. Cuidado com confusões, que 
tendem a provocar certo desequilí-
brio na relação sexual. Dedique-se 
a planejar o que vai fazer e terá um 
bom retorno de sua atividade depois 
do aniversário. 87/187 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para atrair paz no casamento: Pouco depois 
de anoitecer, em uma noite de Lua Cheia, pegue 
um botão de rosa vermelho, coloque-o dentro de 
um envelope branco, endereçado a seu marido 
ou sua esposa. Lacre-o pingando cera de uma 
vela vermelha. Nessa noite, coloque-o debaixo 
do colchão de um bebê . No dia seguinte, enterre 
num jardim, jogando um pouco de urina dessa 
criança em cima.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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predomi-
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Cada artigo
vendido
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Os entrela-
çamentos

Três
peças do
xadrez
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Proteção
Ambiental
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(?) John-
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Revide a 
um ataque

feitos em
gravatas
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plástica
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Humor 
Tendo como ponto de partida o texto A mais For-

te, de August Strindberg, o espetáculo Senhora X, 
Senhorita Y estreia dia 6 de setembro e se debruça 
sobre alguns dos papéis que a mulher desempenha 
na sociedade contemporânea. Com direção geral e 
dramaturgia de Silvana Garcia e interpretação das 
atrizes Ana Paula Lopez, Sol Faganello e a performer 
sonora Camila Couto, que assinam o texto com a ence-
nadora, Senhora X, Senhorita Yé o embate entre duas 
mulheres, duas atrizes que se enfrentam, se acolhem, 
se estranham, tendo como enredo as questões que 
conformam e defi nem a mulher nos dias de hoje. A 
peça investiga aspectos muitas vezes contraditórios 
de inserção social e política feminina, de seus inves-
timentos afetivos e dos agenciamentos simbólicos 
que a cercam. O foco é a construção do feminino do 
modo como ele se revela por meio da relação entre 
mulheres. Na peça mulhers encontram-se em uma 
casa de chá e entram em confl ito ao confrontarem 

suas vidas. Esse encontro se repete, com variações 
de humor e grotesco, em outros tempos e em outras 
circunstâncias, revelando novas possibilidades de 
compreensão do lugar que cada uma ocupa em relação 
à outra e em relação à sociedade. A dominante é o 
humor, o rir de si mesmas, o que, no entanto, não 
impede que venham à tona os aspectos problemáticos 
da feminidade e do feminismo. Da competição entre 
as mulheres à violência doméstica e à orientação de 
gênero, os temas contemporâneos da experiência 
de ser mulher atravessam as relações entre as duas 
atrizes em cena. Não há moldura temporal, nem 
personagens fi xas: no jogo permanente que mantêm 
entre si, elas estão o tempo todo em movimento, 
intercambiando papéis, entrando e saindo do jogo, 
brincando com a plateia, voltando ao texto que deu 
origem ao espetáculo. Com Ana Paula Lopez, Sol 
Faganello e Camila Couto. 

Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de Andrade, R. Três Rios, 363, 
Bom Retiro. Quintas e sextas ás 20h e sábados às 18h (exceto 
feriado: dia 07/09 – sexta às 18h) . Entrada franca. Até 29/09.

“Aos Pombos ou À 
Síndrome dos Gatos” 
estreia no dia 5 de 
setembro

Com dramaturgia e dire-
ção de Oscar Calixto, 
que completa duas 

décadas de carreira com 
20 atuações no cinema, 12 
direções teatrais, dez delas 
de textos autorais, e quatro 
livros publicados, o espe-
táculo discute, de maneira 
metafórica, a corrupção no 
cenário social, político e 
econômico brasileiro. Às 
vésperas das próximas elei-
ções, ele aborda sentimentos 
universais, como medo, desi-
lusão e amor, para tratar de 
idealismo em tempos difíceis, 
cheios de corrupção. A atriz 
e bailarina Adriana Bandeira 
completa o elenco. A peça 
trata dos encontros diários 
dos amigos Gardênia e Ge-
nésio, em praça pública. Eles 
acreditam que são pombos, 
não seres humanos, e estão 
afl itos porque uma síndrome 

Cena da peça “Aos Pombos ou À Síndrome dos Gatos”.

Fabio Brucoli

Fabio Brucoli faz recital de lançamento do CD Violino 
Solo do selo Série Ateneu Paulistano com obras de Bach, 
Bela Bartók, Eugène Ysaÿe e a estreia da In Memoriam 
para aqueles que nos deixaram de Olivier Toni. São obras 
virtuosísticas de beleza rara. Todos os textos são bilíngues.  

No repertório do recital as obras do CD. No CD, Fran-
cisco Coelho relata: “Os dedos e as cordas alcançam mais. 
Por eles passam também cerca de 300 anos da História 
da Música através de obras criteriosamente escolhidas 
de Bach, Ysaÿe, Bartók e Toni. Fabio Brucoli, após se 
dedicar a inúmeros trabalhos de gravação da música 
brasileira para trio, agora aceitou a aventura íntima de 
violinista talentoso que lhe cobrava o registro do difícil 
e basilar repertório solo.O resultado desta empreitada 
foi a bem-aventurança que agora pode ser compartilhada 
neste CD cuidadosamente trabalhado nos detalhes e no 
todo, sobretudo pela primazia de inserir, em primeiro 
registro fonográfi co, a obra de um importante composi-
tor brasileiro no elenco de compositores consagrados”.

Serviço: Theatro Municipal de São Paulo, Pça Ramos de Azevedo, s/nº Sé. 
Quarta (5) às 12h. Entrada franca.

“Aos Pombos ou
À Síndrome dos Gatos”

B
rin
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transforma sua espécie em 
enormes e cruéis gatos. Por 
isso, anseiam desesperada-
mente pela cura para a praga, 
que faz dos pombos, símbolos 

da paz, enormes ameaças 
à vida no planeta. A dupla 
confi ou e escolheu o pombo 
Roberto Alves para represen-
tá-la na sede de uma fazenda. 

Mas quando o eleito chegou 
lá, virou o inimigo, um gato. 

Serviço: Teatro Shopping Frei Caneca, R. 
Frei Caneca, 569,  Centro. Quartas às 21h. 
Ingresso: R$ 60. Até dia 31/10.

Recital
Marcelo Donatelli

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn. 
Amor. Entendendo os níveis do amor. 

Quando você consegue ver a unidade em todas as 
coisas, é quando a ilusão da separação desaparece 
e você começa a entender os níveis, a intensidade e 
a importância do amor incondicional, da aceitação 
e da compreensão. O amor é uma coisa grandio-
sa quando você se abre para suas experiências, 
mas você deve estar disposto a baixar a guarda e 
aprender a não levar as coisas tão a sério. Remover 
os véus da ilusão torna isso mais fácil e, embora 
a princípio, isto possa ser um desafi o sentir tão 
profundamente, quando você se ajusta e libera a 
ilusão, algo surpreendente começa a acontecer. 

O desafi o, muitas vezes, está nas expectativas 
passadas e na compreensão limitada da grande 
cena, e isso também é bom, pois é para isso que 
você veio aqui ... ter uma experiência humana 
cheia de crescimento, compreensão e grande 
potencial! Pensamento para hoje: Você é amado 
incondicionalmente e pode dar e receber incon-
dicionalmente, também. São as escolhas que você 
faz que criam as suas experiências. Escolha ver o 
amor ao seu redor, experienciar, compartilhar e 
explorar esse mundo magnífi co em que você vive. 
E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. 
Os Anjos e Guias.

http://www. playingwiththeuniverse.com/
Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br
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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: RICARDO SOARES DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
otico, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/08/1978), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de José Carlos Soares de Melo e de Judith Luiz de Melo. A pretendente: 
LUCINEIDE SANTOS MACHADO, estado civil solteira, profi ssão func.publica 
estadual, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/09/1980), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Flaviano Ferreira Machado e de Joselina Santos Machado.

O pretendente: JONATHAN JOSIAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/04/1992), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Elias Norberto dos Santos e de Luciane Cristine 
dos Santos. A pretendente: JÉSSICA CRISTINA DE PAULA, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em Bauru, SP, no dia (23/02/1995), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Elias de Paula e de Vilani Rodrigues de Paula.

O pretendente: ROBSON LUIZ CARRENHO FIDELIS, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/03/1984), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jose Miranda Fidelis e de Doralisa Carrenho Fidelis. A 
pretendente: LUCIENE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (16/07/1985), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Jairo José da Silva e de Luzia de Fatima Silva.

O pretendente: LUIZ CARLOS DE SOUZA GORDEANO, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em Rio de Janeiro, RJ, no dia (27/09/1965), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Joel Gordeano e de Terezinha de Souza Gordeano. A 
pretendente: MARIA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, estado civil divorciada, profi ssão 
domestica, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/12/1958), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Cicero França de Almeida e de Analia Ferreira de Almeida.

O pretendente: ANDERSON MASSAHARU MORIMOTO, estado civil divorciado, 
profi ssão contador, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/09/1972), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Massami Morimoto e de Mieko Morimoto.
A pretendente: MÔNICA RENATA DE MORAES, estado civil solteira, profi ssão analista 
de sistemas, nascida em Santo André, SP, no dia (25/10/1978), residente e domiciliada 
em Mauá, SP, fi lha de Mario Tadeu de Moraes e de Maria Lucinda Silviano de Moraes. 

O pretendente: PATRICK LUTHIENE DE ÁVILA RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão 
aux. geral, nascido em Teresópolis, RJ, no dia (31/12/1999), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Diogo Luthiene Ramos e de Mislene Aparecida de Ávila. A 
pretendente: ESTER MONTEIRO DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão op. de 
telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/12/1999), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Jovilson Candido de Sousa e de Neire Monteiro de Sousa.

O pretendente: PAULO RIKE PIMENTEL, estado civil solteiro, profi ssão aux.
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/08/1991), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Elias Pimentel e de Lusinete Pereira Pimentel. A pretendente: 
CAROLINE DE OLIVEIRA AVELINO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (01/12/1991), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Marivaldo Rocha Avelino e de Edineuza de Oliveira. 

O pretendente: EDVALDO SILVA NUNES, estado civil viúvo, profi ssão controlador 
de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/03/1964), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Nunes e de Adelaide Silva Nunes. A pretendente:  
CLAUDIA DE CAMPOS MARTINS, estado civil solteira, profi ssão domestica, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (05/10/1968), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de João Francisco Martins e de Lina Sant´ Ana de Campos.

O pretendente: JOSÉ ERIVALDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente administrativo, nascido em São Miguel dos Campos, AL, no dia (07/10/1993), 
residente e domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de José Everaldo dos Santos e de 
Josefa Zenita Souza. A pretendente: EGILANE PEREIRA DOS SANTOS, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em Itanhém, BA, no dia (25/02/1985), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Pereira dos Santos e de Maria Mares dos 
Santos. 

O pretendente: MARLON EMILIANO RAFAEL, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de padeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/01/1989), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Airton Rafael e de Maria Rita Emiliano. A pretendente: 
SUELEN FERREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão multiplicadora de 
treinamento, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/09/1991), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de João Dias de Oliveira e de Silvana Ferreira Pimenta Dias 
de Oliveira. 

O pretendente: DANIEL FERNANDO BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão 
bancário, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/05/1982), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Marcos Barbosa e de Edes Aparecida Favaro Barbosa. A 
pretendente: RENILDA DA SILVA FREITAS, estado civil solteira, profi ssão assistente 
jurídico, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/01/1985), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Lourival Correia de Freitas e de Maria José Lopes da Silva.

O pretendente: RODRIGO ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
prencista, nascido em Suzano, SP, no dia (09/12/1991), residente e domiciliado em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Pedro Antonio dos Santos e de Claudete Marcelina 
Gonçalves dos Santos. A pretendente: ELISMARA PEREIRA APARECIDO, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/10/1990), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Geremias dos Santos Aparecido e de 
Raquel Pereira Aparecido.

O pretendente: JONATHAN MIGUEL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
soldador, nascido em Maceió, AL, no dia (01/03/1994), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Cariolano da Silva e de Eliana da Silva Santos. A pretendente: 
CARINA BARBOSA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (25/01/1995), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Jirayr Pereira do Nascimento e de Regina Romão Barbosa do Nascimento.

O pretendente: SANDRO FOGAGNOLI, estado civil divorciado, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/09/1972), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Antonio Fogagnoli e de Maria de Lourdes da Silva Fogagnoli. A pretendente:  
LEIDE PEREIRA DA COSTA, estado civil divorciada, profi ssão farmaceutica, nascida 
em Recife, PE, no dia (02/02/1979), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Rui Pereira da Costa e de Marluce Barbosa da Costa.

O pretendente: MICHAEL AIRES DE AQUINO, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em Brasília, DF, no dia (28/03/1992), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Edimundo Raimundo de Aquino e de Ivanilda Aires dos Santos 
de Aquino. A pretendente: AMANDA SAMPAIO LIMA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão aux. admonistrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/07/1992), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edinaldo Lima da Silva e de Rosangela 
Aparecida Sampaio.

O pretendente: DIEGO DE SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão conferente, 
nascido em Almenara, MG, no dia (23/10/1988), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Sandro Rosa da Silva e de Rita Maura de Souza Silva. A pretendente: 
DANIELA MOREIRA BITTENCOURT, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/09/1976), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Daniel Bittencourt Filho e de Lindalva Moreira Silva.

O pretendente: ADRIANO MENEZES DE MIRANDA, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico em enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/12/1987), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Andelson Barbosa Araujo de Miranda e de 
Vanda de Menezes Umbezeiro Miranda. A pretendente: MARIANA BERALDI, estado 
civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em São João da Boa Vista, SP, no dia 
(14/09/1989), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luis Aparecido Beraldi 
e de Vera Lucia Michilino de Oliveira.

O pretendente: RODRIGO DE JESUS LARANJEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
metalurgico, nascido em Ariquemes, RO, no dia (15/11/1989), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Evilasio Dias Laranjeira e de Iracy Santana de Jesus. A 
pretendente: ANA PAULA DA ROCHA COQUEIRO, estado civil solteira, profi ssão 
bancaria, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/12/1991), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Euripedes Isaac Coqueiro e de Neusa da Rocha.

O pretendente: EDUARDO DA SILVA BONILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
analista, nascido em Santo André, SP, no dia (25/12/1994), residente e domiciliado em 
Santo André, SP, fi lho de Sergio Eduardo dos Santos Bonilho e de Eliana Aparecida 
Vieira da Silva Bonilho. A pretendente: BRUNA BATISTA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/06/1994), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Mascena da Silva e de Lucileide Batista 
Mascena da Silva.

O pretendente: PAULO CESAR CARRASCO, estado civil divorciado, profi ssão 
policial militar, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/11/1969), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Otavio Carrasco e de Sebastiana Carrasco. A pretendente: 
EDNÉIA CRISTINA SALDANHA PEREIRA, estado civil divorciada, profi ssão 
terapeuta ocupacional, nascida em Belem Do Pará, PA, no dia (04/08/1974), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Américo da Vera Cruz Pereira e de Edna 
Saldanha Pereira.

O pretendente: WILFRANCE TANIS, estado civil solteiro, profi ssão ajg.geral, nascido 
em Haiti, no dia (10/05/1986), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gabriel 
Tanis e de Martha Leroux. A pretendente: MARIE BLONDIE SYLVAIN, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Croix-Des-Bouquets-Haiti, no dia (04/10/1988), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Saint Vilus Sylvain e de Elida Vitalus.

O pretendente: DOUGLAS PORFIRIO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/03/1984), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Vanderlei Santos e de Alaide Porfi rio Santos. A pretendente:  
FABIANA APARECIDA MORAIS DO ESPIRITO SANTO, estado civil solteira, 
profi ssão acessorista, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/11/1984), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Pedro Aparecido do Espirito Santo e de Maria 
das Dores dos Santos Morais.

O pretendente: SIMON ESSEH, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, nascido 
em Benin City-Nigeria, no dia (29/10/1986), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Paul Esseh e de Victoria Esseh. A pretendente: SUELLEN BUENO, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/01/1996), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Susi do Carmo Bueno.

O pretendente: JULIUS NWANNEBUIKE ONWUKWE, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em Ifi te-Mmaku, no dia (16/04/1980), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Julius Onwukwe e de Francisca Onwukwe. A pretendente: 
DENISE STEFFANY BUENO DA CUNHA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (25/03/2000), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Adriano Fernandes da Cunha e de Cristina Aparecida Bueno.

O pretendente: EDCARLOS DA SILVA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/03/1974), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Gamaliel Pereira e de Marta da Silva Pereira. A pretendente:  CHIGOZIE 
PRECIOUS OKECHI, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida em Nsukka-
Nigeria, no dia (16/12/1985), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Hycenth 
Ugwuagu e de Patricia Ugwuagu.

O pretendente: CHUKWUDI SAMUEL CHUKWU, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em Etiti-Nigeria, no dia (06/12/1987), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Jo Chukwu e de Uc Chukwu. A pretendente: MILENA JARDIM 
CAETANO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(07/02/1998), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Alexandre 
Caetano e de Luciana Aparecida Jardim.

O pretendente: WISDOM CHUKWUEMEKA ORINGAMJE, estado civil solteiro, 
profi ssão carregador, nascido em Mbieri-Nigeria, no dia (24/11/1982), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sunday Oringamje e de Rinca Oringamje. 
A pretendente: REGIANE ANDREA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
overloquista, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/11/1970), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Vicente Antonio da Silva e de Miracy dos Santos da Silva.

O pretendente: CÉSAR ARARUNA DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão 
op. de máquina, nascido em Salvador, BA, no dia (21/06/1985), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Severino Maciel da Conceição e de Maria Vieira Araruna. 
A pretendente: ISADORA DA EUCARISTIA SILVA TEIXEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão doméstica, nascida em Salvador, BA, no dia (23/10/1993), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo Cesar Moura Teixeira e de Maria Edite 
Dalto da Silva.

O pretendente: GUILHERME DOUGLAS DO NASCIMENTO ALVES, estado 
civil solteiro, profi ssão op. de caixa, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/10/1995), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Willians Douglas Alves e de Joelma 
Maria do Nascimento. A pretendente: AMANDA MONTEIRO DE MELO, estado civil 
solteira, profi ssão op. de telemarketing, nascida em Pindamonhangaba, SP, no dia 
(05/02/1998), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ednaldo Ferreira de 
Melo e de Lirane Monteiro de Melo.

O pretendente: DJALMA JOÃO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão carteiro, 
nascido em São Lourenço da Mata, PE, no dia (16/12/1968), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de João Ananias da Silva e de Francisca Severina da Conceição. 
A pretendente: EDILEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão aposentada, nascida em Taquarana, AL, no dia (18/05/1971), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Liberalino Geremias dos Santos e de Antonia 
Severiana Cavalcante.

O pretendente: WILLIAM GUIMARÃES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
coordenador de marketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/12/1984), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jonas Alves dos Santos e de Albertina Guimarães 
Paz dos Santos. A pretendente: PRISCILA GARCIA DE AGUIAR, estado civil 
divorciada, profi ssão demonstradora, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/04/1982), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Eversong Soares de Aguiar e de 
Izildinha Garcia de Oliveira.

O pretendente: CHRIS OGOCHUKWU OBI, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em Jos-Nigeria, no dia (25/11/1965), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de John Obi e de Adaeze Okafor Obi. A pretendente: LUCIANA APARECIDA 
JARDIM, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, 
no dia (13/11/1979), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Clovis da Silva 
Jardim e de Iveti Reis Jardim. 

O pretendente: VALDEVINO ALVES SOARES, estado civil divorciado, profi ssão 
professor, nascido em Coronel Goulart- A. Machado, SP, no dia (27/07/1963), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Lucindo Alves Soares e de Domitilia Lina de 
Jesus. A pretendente: MARCIANA TEIXEIRA PINHO, estado civil solteira, profi ssão 
técnica em radiologia, nascida em Iguatu, CE, no dia (31/10/1980), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Bezerra Pinho e de Maria Edinuzia Teixeira.

O pretendente: EDUARDO KAIQUE VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão controlador 
de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/01/1994), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Denize Aparecida Vieira. A pretendente: ELAINE FERREIRA 
DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (30/04/1997), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Ferreira do 
Nascimento e de Maria Ferreira Lima.

O pretendente: BRUNO ALMEIDA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
enc. de almoxarifado, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/03/1995), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jorge Luis da Silva e de Joseni Almeida da 
Silva. A pretendente: NAYARA STEFANIE SANTOS SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/02/1998), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Isna Pereira Silva e de Jocelia Rocha Santos 
Silva.

O pretendente: WELLINGTON JACINTO GONÇALVES, estado civil solteiro, 
profi ssão promotor vendas, nascido em Guarulhos, SP, no dia (23/06/1989), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Valdir Conrado Gonçalves e de Antonia Jacinto 
Correia. A pretendente: CAMILA DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Xique- Xique, BA, no dia (26/04/1988), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Pereira da Silva e de Maria de Lourdes Novolino dos 
Santos.

O pretendente: RODOLFO WASHINGTON ALVES SILVA, estado civil divorciado, 
profi ssão analisa de negocios senior, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/01/1989), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Vicente Antonio Alves Barroso e 
de Maria Madalena Silvestre Silva. A pretendente: LUANA VANESSA CARVALHO, 
estado civil solteira, profi ssão analista de controladoria, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (20/06/1991), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valdelicio João de 
Carvalho e de Aldenora Izabel da Silva Carvalho.

O pretendente: WELLINGTON AMANCIO GUIMARÃES, estado civil solteiro, 
profi ssão separador, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/11/1988), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Julio Gomes Guimarães e de Maria Aparecida 
Amancio Guimarães. A pretendente: ANDRESSA KARINA CALIXTO FERNANDES, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/06/1990), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Vagner Fernandes e de Neli Calixto 
Fernandes.

O pretendente: CRISTIANO DE ALMEIDA BENEVIDES, estado civil solteiro, 
profi ssão entregador, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/04/1989), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Agnaldo Tavares Benevides e de Vera Batista 
de Almeida. A pretendente: ELAINE BATISTA DUARTE, estado civil solteira, 
profi ssão aux.limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/01/1987), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos Florencio Duarte e de Maria 
dos Reis Batista.

O pretendente: ROBERTO DE CASTRO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão operador de máquina, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/02/1990), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Dernevaldo Araujo do Nascimento e 
de Marli de Castro Nascimento. A pretendente: KÉRCIA MONIELY DA SILVA CRUZ, 
estado civil solteira, profi ssão prendas domésticas, nascida em Guarulhos, SP, no dia 
(14/01/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Osmar de Sousa Cruz 
e de Marisete Moreira da Silva.

O pretendente: MARCELO TOMAZ DE AQUINO, estado civil solteiro, profi ssão 
porteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/03/1977), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Tomaz de Aquino e de Sebastiana da Silva Aquino. A 
pretendente: VAUDÊNIA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (02/04/1976), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Cicero Jose da Silva e de Josefa Luisa Renovato da Silva.

O pretendente: NATAN GONÇALVES ESCANHOELO, estado civil divorciado, 
profi ssão advogado, nascido em Guarulhos, SP, no dia (12/10/1990), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ademar Escanhoelo e de Anorina Gonçalves 
Escanhoelo. A pretendente: SAMIA ALBINO FIGUEIREDO, estado civil solteira, 
profi ssão promotora de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/04/1994), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Reinaldo Figueiredo e de Mirtes 
Albino. 

O pretendente: LUCIANO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/06/1984), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Edna dos Santos. A pretendente: ROSINEIDE MARIA DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão domestica, nascida em Ribeirão, PE, no dia 
(08/02/1971), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Helena Maria da 
Silva.

O pretendente: MATHEUS SILVEIRA SOUZA E SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
Assistente Administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/02/1996), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcio Artone Souza e Silva e de Solange 
Silveira dos Santos Souza E Silva. A pretendente: THAYNÁ RODRIGUES DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão Auxiliar Administrativo, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (13/03/1998), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edilson 
Cardoso dos Santos e de Rosineide Rodrigues da Silva.

O pretendente: ANDERSON MEDEIROS DE BARROS, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em Guarulhos, SP, no dia (11/03/1978), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Dirceu Medeiros de Barros e de Cremilda Araujo de Barros. 
A pretendente: EDNA ALVES CUNHA, estado civil divorciada, profi ssão op.caixa, 
nascida em Taciba, SP, no dia (22/08/1967), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Gabriel Prisco da Cunha e de Aracy Alves Cunha.

O pretendente: EDMAR MENDES AMARAL, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/05/1988), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Joel Amaral e de Maria das Dores Ferreira Mendes 
Amaral. A pretendente: INGRID REGINE DA SILVA CREPALDE, estado civil 
solteira, profi ssão enc. servente, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/09/1984), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Reinaldo Crepalde e de Vilma 
Elizete da Silva Crepalde.

O pretendente: THIAGO DA COSTA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
bancario, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/02/1991), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Aldemir Bento de Souza e de Maria Elis Regina da Costa 
de Souza. A pretendente: LARISSA APARECIDA DO NASCIMENTO, estado civil 
solteira, profi ssão bancaria, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/03/1990), residente 
e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Nilson Ferreira do Nascimento e de Imaculada 
Aparecida de Lima Nascimento.

O pretendente: VICTOR FALBO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/07/1989), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Marcelo Miranda de Souza e de Cristiane Falbo. A pretendente: 
JOCASTA ALMEIDA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão op. de caixa, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (03/12/1988), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Jorge Luís da Silva e de Joseni Almeida da Silva.

O pretendente: MARCELO SANTOS COSTA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de infraestrutura, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/01/1990), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cosmira Santos Costa. A pretendente: 
THALITA NOGGERINI CELESTINO, estado civil solteira, profi ssão ag. comercial, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (08/01/1992), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Marcos Noggerini Celestino e de Sandra dos Santos Noggerini 
Celestino.

O pretendente: RONILSON PERPETUO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
tecnico de informatica, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/03/1990), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Nilson Carlos Ferreira e de Robenia Perpetua 
do Nascimento. A pretendente: LUANA RAIZA TENORIO AGUILLERA, estado civil 
solteira, profi ssão op.telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/12/1992), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo Cesar Aguillera e de Ana Lucia 
Tenorio da Silva.

O pretendente: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
Op.maquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/01/1965), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio de Oliveira e de Marieta Malta de Oliveira. A 
pretendente: MARIA APARECIDA CEZÁRIO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/06/1968), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Expedito Cezário dos Santos e de Maria do Socorro Cezário 
dos Santos.

O pretendente: CARLOS SANTOS PRATES, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, 
nascido em Itororó, BA, no dia (15/04/1966), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Gerson Santos Prates e de Iolanda Santos Prates. A pretendente: ROSEMARY 
VIEIRA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Itotoró, BA, no 
dia (12/04/1976), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Cesário Zeferino 
Pereira e de Juliana Rosa Vieira.

O pretendente: TADEU FERREIRA RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão Fuscal 
Conferente, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/05/1992), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Andre Rodrigues e de Maria de Fatima Ferreira 
Rodrigues. A pretendente: JESSICA ALCANTARA PEREIRA DE LIMA, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/08/1987), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Eduardo Costa de Lima e de Kelly de Alcantara 
Pereira de Lima.

O pretendente: JOSÉ CICERO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em Viçosa, AL, no dia (13/05/1970), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Maria da Pas Soares. A pretendente: MARIA APARECIDA DOS SANTOS 
LOPES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Brejo do Cajueiro- Propriá, 
SE, no dia (04/07/1966), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Florisval 
Lopes e de Maria Neuza dos Santos.

O pretendente: WILSON ROBERTO ELOY, estado civil divorciado, profi ssão técnico 
eletrônico, nascido em Guarulhos, SP, no dia (05/01/1976), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Nelson Eloy e de Maria Josefa da Silva Eloy. A pretendente:  
ADRIANA RODRIGUES AGUIAR DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão 
promotora de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/12/1980), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Aguiar de Sousa e de Luciene Rodrigues 
Aguiar de Sousa.

O pretendente: LEANDRO CORDEIRO MARZANO, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/03/1990), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Leonardo Marzano Filho e de Cecilia Cordeiro Pereira. A 
pretendente: DANIELLE DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em Fortaleza, CE, no dia (17/11/1982), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Maria Zuleuda de Araujo.

O pretendente: GIOVANNE RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/07/1995), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Rodrigues dos Santos e de 
Leonildes Romualdo dos Santos. A pretendente: NAYARA GRACIELA APARECIDA 
BRITO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(23/10/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Aparecido 
Barbosa Brito e de Cilene Freire da Silva.

O pretendente: ANDERSON MASSAHARU MORIMOTO, estado civil divorciado, 
profi ssão contador, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/09/1972), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Massami Morimoto e de Mieko Morimoto. 
A pretendente: MÔNICA RENATA DE MORAES, estado civil solteira, profi ssão 
analista de sistemas, nascida em Santo André, SP, no dia (25/10/1978), residente 
e domiciliada em Mauá, SP, fi lha de Mario Tadeu de Moraes e de Maria Lucinda 
Silviano de Moraes. 

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

Distrito - Itaim Paulista
Bel. Pedro Vitor Barbaroto Ribeiro (Ofi cial Interino)

O pretendente: EDERSON BONFIM GRAVE, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/05/1984), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Edson Grave e de Alveraluce Apostolo Bonfi m Grave. A pretendente: 
DIANA PRISCILLA DE ALMEIDA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão assistente de 
vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/09/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edival Reis Santos e de Lucimar de Almeida Santos.

O pretendente: WERICK ALVES DOS PASSOS, estado civil solteiro, profi ssão supervisor 
tecnico, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/10/1990), residente e domiciliado em São 
Miguel Paulista, São Paulo, SP, fi lho de Jose Amadeus dos Passos Amorim e de Josete 
Alves dos Santos Passos. A pretendente: ISABELLA AMORIM DO NASCIMENTO, es-
tado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/09/1988), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amado Nascimento Filho e 
de Maria Selma de Amorim Nascimento.

O pretendente: ALEXANDRE PEREIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascido em Bezerros, PE, no dia (22/04/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amaro Pereira de Lima e de Severina Maria da Conceição 
de Lima. A pretendente: MARIA AMÉLIA RIBEIRO NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profi ssão babá, nascida em São Raimundo Nonato, PI, no dia (20/11/1975), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Pereira do Nascimento e de 
Dulce Alves Ribeiro Nascimento.

O pretendente: CELSO GONZAGA NUNES, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/12/1973), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco Ferreira Nunes e de Luiza Gonzaga Nunes. A pretendente: 
MARIA MILTA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Palmeira 
dos Indios, AL, no dia (29/12/1975), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José João dos Santos e de Maria José Augusto dos Santos.

O pretendente: LUCAS VINICIUS DE JESUS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/08/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Maria Gomes da Silva e de Irani Souza de Jesus. 
A pretendente: TAIS DA SILVA COLARES DE LUNA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/07/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Wilton Max Colares de Luna e de Maria Jose da Silva Luna.

O pretendente: ALEX TADEU CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão tecnico de 
montagem, nascido em Santo André, SP, no dia (29/02/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Tadeu de Carvalho e de Vera Lucia Gonçalves 
de Carvalho. A pretendente: SANDY FERNANDES DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (05/12/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alailton José dos Santos e 
de Jussara Fernandes dos Santos.

O pretendente: FABIO JOSE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (17/11/1983), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Jose Cicero da Silva e de Genezia Antonia da Silva. A pretendente: JISELIA 
ERICA LOPES FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (16/11/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Manuel da Rocha Ferreira e de Maria Lopes Ferreira.

O pretendente: RICARDO ZOLETTI RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (31/10/1986), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Walter Ribeiro e de Virginia Zoletti. A pretendente: ALINE DA 
SILVA ALVES, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (29/09/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz 
Jair Alves e de Roselaine da Silva Santos.

O pretendente: JOSÉ CARLOS TORRES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
montador de caminhão, nascido na Bahia, no dia (05/08/1968), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Claudino da Silva e de Severina Vieira Torres. 
A pretendente: LUCIA DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (20/08/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Manoel Valmir Batista da Silva e de Maria da Gloria dos Santos.

O pretendente: MARCOS LUCIANO BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/07/1975), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Aparecido Batista e de Vera Lúcia Lizardo Rezende. 
A pretendente: ELISANGELA RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/09/1976), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Pereira de Souza e de Hilda Maria Rodrigues de Souza.

O pretendente: DANIEL DE JESUS HIRATA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/10/1984), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Sussumi Hirata e de Edleusa Maria de Jesus. A pretendente: ANNE 
CAROLINE GOMES DA SILVA TENCA, estado civil solteira, profi ssão assistente de 
loja, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/05/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Claudio Tenca e de Silvana Gomes da Silva.

O pretendente: GIVALDO COSTA DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/03/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pedro da Conceição e de Maria José Costa 
da Conceição. A pretendente: LIDIANY TENORIO DE LIMA, estado civil solteira, 
profi ssão promotora de vendas, nascida em Maceio, AL, no dia (16/07/1984), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Tenorio de Lima e de 
Cicera Quiteria Tenorio de Lima.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/02/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Beneval Jose da Silva e de Norleide Maria de Jesus. 
A pretendente: LEIA RODRIGUES DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/10/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Bezerra da Costa e de Rosalina Rodri-
gues da Silva.

O pretendente: BRENO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de açougueiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/07/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Pinto dos Santos e de Esther Pereira dos Santos. 
A pretendente: ELLEN JACKELINE SANTOS CRUZ, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/04/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Paulo Sergio de Jesus Cruz e de Vanessa Serra dos Santos.

O pretendente: ANDERSON DOS SANTOS CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão 
repositor, nascido em Guarulhos, SP, no dia (20/11/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio José de Carvalho Neto e de Leny Moreira dos 
Santos. A pretendente: ARACY APARECIDA DE LIMA FERREIRA, estado civil divor-
ciada, profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/10/1983), residente 
e domiciliada em Poá, SP, fi lha de Antonio Francisco de Sousa Ferreira e de Aparecida 
de Lima Ferreira.

O pretendente: RAFAEL ANDERSON DA SILVA RODRIGUES, estado civil solteiro, 
profi ssão manobrista, nascido em Guarulhos, SP, no dia (10/07/1993), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sidnei Aparecido Rodrigues e de Flavia 
Rinalda Vieira da Silva. A pretendente: JULIANA SILVA DA ROCHA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/07/1996), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Antonio Severino da Rocha e de Maria 
Margarete Silva da Rocha. 

O pretendente: VITOR AFONSO BIUDES, estado civil solteiro, profi ssão metalurgico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/09/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Augusto Sebastião Biudes e de Valdivina Maria de Carvalho. A 
pretendente: JANAINA DE OLIVEIRA FERREIRA, estado civil divorciada, profi ssão 
costureira, nascida em Mogi das Cruzes, SP, no dia (23/02/1985), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Alves Ferreira e de Margarida Maria de 
Oliveira Ferreira.

O pretendente: GIVANILDO SILVA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
cabeleireiro, nascido em Palmeira dos Índios, AL, no dia (27/01/1974), residente e domi-
ciliado em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de José Mandú dos Santos e de Josefa Silva dos 
Santos. A pretendente: DAIANE FERREIRA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão 
promotora de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/10/1988), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Fernandes de Jesus e de Erundina 
Ferreira de Melo.

O pretendente: JAMERSON PAIXÃO FEITOSA, estado civil solteiro, profi ssão confe-
rente, nascido em Marabá, PA, no dia (29/08/1989), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de James Brito Feitosa e de Simone da Conceição Paixão Feitosa. 
A pretendente: CRISTIENE NERI ARAÚJO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
valores, nascida em Fortaleza, CE, no dia (09/08/1986), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Felizardo Gomes Araújo e de Rita Antonia Neri Araújo.

O pretendente: RODRIGO DA SILVA SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/01/1985), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Valter de Sousa Joaquim e de Clarice Cândida da Silva. A pretendente: 
LARISSA SILVA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (21/08/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Valdeci Almeida de Jesus e de Rosangela Vinciguerra Silva de Jesus.

O pretendente: KLEYCON BATISTA DE MEDEIROS, estado civil solteiro, profi ssão 
cuidador de idosos, nascido em Guarulhos, SP, no dia (13/03/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ednaldo Batista de Medeiros e de Marilene Leite de 
Lacerda. A pretendente: MIRIÃ TAVARES DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida em Guarulhos, SP, no dia (15/02/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Odenivaldo Ernesto de Andrade e de 
Edvânia Maria Tavares de Andrade.

O pretendente: GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/08/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Erisberto Vicente de Oliveira e de Monica Cristina 
da Silva. A pretendente: TALITA FERNANDES XAVIER PEREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/03/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Xavier Pereira e de Rita de 
Cassia Fernandes Xavier.

O pretendente: PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
lojista, nascido em Araioses, MA, no dia (09/08/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisca Alves da Silva. A pretendente: YSABELLE MARTINS 
DA SILVEIRA CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (06/08/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Flavio Ferreira de Carvalho e de Marcia Martins da Silveira.

O pretendente: TAFAREL ALVES VERONEZ, estado civil solteiro, profi ssão quimico, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (20/06/1989), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Roberto Veronez e de Valdete Alves da Silva Veronez. A preten-
dente: MONIQUE DE ASSIS SILVA, estado civil solteira, profi ssão quimica, nascida 
em Suzano, SP, no dia (18/07/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Cirilo da Silva e de Geralda Maria de Assis Silva.

O pretendente: LEANDRO DOMINGUES SOARES, estado civil solteiro, profi ssão taxis-
ta, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (29/05/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jair Avelino Soares e de Maria Lucia Domingues Soares. A 
pretendente: YVANETH APARECIDA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão tecnica 
de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/05/1983), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Raimundo da Silva e de Antonia Iraci da Silva.

O pretendente: CICERO BATISTA FERREIRA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
porteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/08/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Batista Ferreira e de Maria Jose Santos Batista. 
A pretendente: MARIANA DOS SANTOS LIMA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (24/09/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marta dos Santos Lima.

O pretendente: ANTONIO CARLOS MOREIRA SANTOS, estado civil solteiro, profi s-
são agente de segurança, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/03/1973), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Moreira Santos e de Terezinha 
Rodrigues Santos. A pretendente: ANDREA SILVA PEREIRA, estado civil divorciada, 
profi ssão cozinheira, nascida em Jequié, BA, no dia (11/04/1982), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Alves Pereira e de Joselita Souza Silva.

O pretendente: ROGERIO DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/08/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Adriana Rosa Nascimento. A pretendente: CINTIA LIMA DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Franco da 
Rocha, SP, no dia (14/10/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Luís Roberto dos Santos e de Maria Aparecida Silva Lima.

O pretendente: CLEVISTON ANGELO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pizzaiolo, 
nascido em Diadema, SP, no dia (10/08/1993), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Angelo da Silva e de Maria Célia Reis Moreira. A pretendente: 
GLADYS ANA LUCIA PEREIRA CANETE, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Carapicuiba, SP, no dia (09/08/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Felix Canete e de Lucia Pereira Bispo.

O pretendente: DANIEL SOUSA MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
telefonico, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/12/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aurelio Martins e de Valdelice de Sousa Martins. A 
pretendente: LUANA SOARES COELHO DE ABREU, estado civil solteira, profi ssão 
costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/07/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Silveira Coelho de Abreu e de Shirlei Soares da Silva.

O pretendente: ALTAIR GASPAROTO, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (16/04/1963), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Jose Gasparoto e de Olga Rizzo Gasparoto. A pretendente: CELINA FELIX 
DE CASTRO, estado civil divorciada, profi ssão aposentada, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (21/10/1963), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Joaquim de Castro e de Rita Felix de Castro.

O pretendente: EVERALDO RAMOS DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
pedreiro, nascido em Tupanatinga, PE, no dia (20/10/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Ramos de Souza e de Alaíde Alves de Souza. 
A pretendente: ELIZABETE PEREIRA DE MORAIS, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Carlos Chagas, MG, no dia (05/11/1967), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdevino Nunes de Morais e de Elzica Pereira de Morais.

O pretendente: GUSTAVO GOMES TORRES, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de máquina, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/04/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio Sales Torres e de Ana Cristina 
Gomes do Nascimento. A pretendente: JESSICA LEITE BEMFICA, estado civil sol-
teira, profi ssão pedagoga, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/07/1993), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Augusto Couto Bemfi ca e de 
Elayne da Silva Leite Bemfi ca.

O pretendente: RENATO FELIX DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/05/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Flavio Antonio da Silva Neto e de Maria Felix da Silva. A pretendente: 
DEYSY NAYARA NETTO GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (28/07/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Gerson Lazaro Gonçalves e de Elisangela Damaceno Netto.

O pretendente: VINICIUS DOS SANTOS DA SILVA CAMARGO, estado civil divorciado, 
profi ssão controlador de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/07/1991), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Rodrigues da Silva Camargo 
e de Gedalva dos Santos da Silva Camargo. A pretendente: CINTIA ELIZA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão monitora de qualidade, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(04/05/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Jacinto da Silva e de Antonia Eliza.

O pretendente: RODRIGO TELES ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Itatiba, SP, no dia (30/01/1998), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Rocha da Silva e de Maria das Dores Teles Silva. A 
pretendente: DIANA CAROLINA TEIXEIRA VENCESLAU, estado civil solteira, pro-
fi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/08/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Odair José Venceslau e de Maria 
Gorette Teixeira Venceslau.

O pretendente: RONALDO MOREIRA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de mecanica, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/05/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo Moreira e de Silvana Caetano da Silva. A 
pretendente: ISABEL BARBOSA RIBAS, estado civil solteira, profi ssão aprendiz admi-
nistrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/02/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdevino Barbosa Ribas e de Maria Cicera Pinto Ribas.

O pretendente: ERICSON GONÇALVES MORAIS, estado civil solteiro, profi ssão enge-
nheiro civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/03/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Morais e de Aparecida Gonçalves Lorenzo. A 
pretendente: PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão assistente 
comerceial, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/09/1993), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Tercilio Pereira dos Santos e de Joana Ferreira Santos.

O pretendente: WESLEY DOS SANTOS FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
eletricista, nascido em Suzano, SP, no dia (09/09/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de André Ferreira e de Sandra Ribeiro dos Santos Ferreira. A 
pretendente: ELISA RAMOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (09/12/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Sergio Ramos da Silva e de Marlene Pinto.

O pretendente: PAULO ROGERIO LIMA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (17/06/1975), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Osmar de Lima e de Nicomendes Lima. A pretendente: ELISABETE 
QUEIROZ DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (27/05/1977), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Luiz Donizete dos Santos e de Aparecida Queiroz dos Santos.

O pretendente: RICARDO DOS SANTOS REIS, estado civil solteiro, profi ssão cravador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (02/05/1978), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Heleno dos Santos Reis e de Ana Maria Reis. A pretendente: 
LETICIA CRISTINA ESTEVÃO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (30/03/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Maria Helena Estevão.

O pretendente: MATHEUS ALVES PEREIRA CALAÇA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/04/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Calaça Sobrinho e de Francisca Núbia Alves Pereira 
Calaça. A pretendente: ISABELLA MAZIEIRO VIANA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (13/08/1996), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista Alves Viana e de Rosilane Mazieiro.

O pretendente: ANDREW LUCIO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (30/03/1986), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto de Souza e de Vera Lucia de Souza. A pretendente: 
JOYCE MACIEL SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de departamento pessoal, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (26/02/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jessé James de Oliveira Silva e de Juraci Tenório Maciel Silva.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DUQUE, estado civil solteiro, profi ssão ½ ofi cial 
de serralheiro, nascido em Guarulhos, SP, no dia (21/10/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Mayrink Duque e de Divina do Carmo dos 
Santos Duque. A pretendente: FABIANA MARIA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, 
profi ssão consultora de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/06/1982), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo de Oliveira Filho e de Liria 
Sueli de Campos Oliveira.

O pretendente: JOSÉ RENATO ALVES, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (11/10/1974), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Marizete Alves. A pretendente: CRISTIANE REGINA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/01/1978), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Atanazio da Silva e de Rosalva Francisca da Silva.

O pretendente: CAÍQUE DA SILVA BURÍ, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Ibirapitanga, BA, no dia (04/06/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Dias Burí e de Emiralva Pereira da Silva. A pretendente: 
STEFANE CARDOSO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar assossiativa, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (15/02/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Edmilson Nazaré da Silva e de Severina Cardoso de Jesus.

O pretendente: LUCIO PEREIRA MACHADO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/06/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luis Carlos Areias Machado e de Leuza Martins Pereira Macha-
do. A pretendente: CRISTIANE TIBURCIO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
autonoma, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (04/07/1983), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Analdino Ribeiro da Silva e de Maria Luiza Tiburcio. 

O pretendente: FABIO COUTINHO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em Guarulhos, SP, no dia (24/08/1978), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Sebastião Coutinho e de Vicentina Jesus Coutinho. A pretendente: SANDRA 
APARECIDA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão cobradora, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (08/12/1975), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio José da Silva e de Benedita Aparecida da Silva.

O pretendente: ALEXSANDRO GOMES DE MACEDO, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/03/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvia Regina Gomes de Macedo. A pretendente: VANES-
SA SANTOS GARCIA, estado civil solteira, profi ssão dolar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (13/10/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz 
Carlos Garcia e de Maria D´Ajuda Santos.

O pretendente: RODRIGO MOTA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão aju-
dante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/03/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Pereira dos Santos e de Ana Maria 
Mota dos Santos. A pretendente: DAIENE DOS SANTOS SOUZA, estado civil soltei-
ra, profi ssão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/03/1992), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Eduardo de Souza e de Telma 
Aparecida dos Santos Souza.

O pretendente: WALDESON FERNANDO DE LIMA RIBEIRO, estado civil solteiro, 
profi ssão autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/01/1994), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Milton Ribeiro e de Josefa Bezerra de 
Lima Ribeiro. A pretendente: ANA CAROLINA OLIVEIRA DE ANDRADE, estado civil 
solteira, profi ssão autonoma, nascida em Taubaté, SP, no dia (18/05/1994), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Gomes de Andrade e de Marcia 
Aparecida de Oliveira de Andrade.

O pretendente: ALEXSANDRO GONÇALVES BENNICAR, estado civil solteiro, pro-
fi ssão fotógrafo, nascido em Guarulhos, SP, no dia (05/01/1977), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João de Freitas Bennicar e de Santina Gonçalves. 
A pretendente: ELISÂNGELA VENTURA BENITES, estado civil solteira, profi ssão 
fotógrafa, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/07/1979), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Adorno Benites e de Angelica Ventura Benites.

O pretendente: CARLOS FERNANDES LOPES, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Tenente Ananias, RN, no dia (15/03/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Madalena. A pretendente: HÉLLEN GRAZIELE 
DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Alfenas, MG, no dia 
(26/04/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Expedito 
Inácio de Almeida e de Maria de Fátima de Almeida.

O pretendente: DIEGO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão copeiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (14/02/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Paulo Lopis da Silva e de Elineide Ferreira de Almeida Lucena. 
A pretendente: EDUARDA VITORIA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi s-
são do lar, nascida em Itapetim, PE, no dia (03/07/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ednaldo Sales dos Santos e de Damiana Maria da Silva.

O pretendente: EDERLEY RODRIGUES CHAVES, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em Itamaraju, BA, no dia (06/04/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Rodrigues Chaves e de Delícia Maria de 
Jesus. A pretendente: JOSELÂNDIA ÂNGELA NUNES LEITE, estado civil solteira, 
profi ssão vigilante, nascida em São José do Egito, PE, no dia (12/06/1986), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Ferreira Leite e de Maria de 
Lourdes Nunes Lopes Leite.
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

O pretendente: EDICLÉCIO SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em Aracajú - SE, no dia 28/07/1990, residente e domiciliado na Quarta Parada, 
São Paulo - SP, fi lho de José Aroldo Souza Santos e de Maria Edite de Jesus Santos. 
A pretendente: JULIANA PARIS LEMME, estado civil solteira, profi ssão contadora, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 10/12/1993, residente e domiciliada na Água Rasa, 
São Paulo - SP, fi lha de Vanderlei Lemme e de Simone Paris Lemme.

O pretendente: BRUNNO GUEDES LEÃO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
bancário, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/08/1991, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Devanil Leão de Almeida e de Silvana Guedes de 
Almeida. A pretendente: STÉFANIE LUCIO DIAS, estado civil solteira, profi ssão publicitá-
ria, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/05/1994, residente e domiciliada nesta Capital, 
SP, fi lha de Selmo Lucio Dias e de Cristiane Rodrigues Rosa Lucio Dias.

O pretendente: ROGÉRIO NUNES DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão 
montador de correia, nascido em Osasco - SP, no dia 26/08/1977, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Nunes de Carvalho e de Maria Margarida de 
Carvalho. A pretendente: MELISSA MARTINS, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 27/11/1979, residente e domiciliada nesta Capital, SP, 
fi lha de Ecrim Tadeu Martins e de Marlene Prudencia da Palma Martins.

O pretendente: GUSTAVO ALBUQUERQUE MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/05/1993, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Anselmo Martins e de Nicacia Maria Alburquerque Martins. A 
pretendente: INGRID WARKENTIN VANCURA DE MORAES, estado civil solteira, profi ssão 
internacionalista, nascida em Uberaba - MG, no dia 23/08/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Walter Vancura de Moraes e de Dorotéha Warkentin.

O pretendente: FABRICIO AUGUSTO COSTA, estado civil divorciado, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/03/1981, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ernesto Augusto Costa e de Edina Dias Amaral 
Costa. A pretendente: PATRÍCIA OLIVEIRA DE CANSIO, estado civil solteira, profi ssão 
coordenadora de controladoria, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 25/05/1986, 
residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo - SP, fi lha de Edivaldo Pinto de 
Cansio e de Jane Oliveira de Cansio.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
I  V  M  - 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: JOÃO LOPES DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão gerente 
comercial, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/10/1982, residente e domiciliado na 
Granja Viana, Cotia - SP, fi lho de Antonio Lopes de Lima e de Maria Ivone de Lima. A 
pretendente: AILA IVANA DO CARMO DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão 
analista de suprimentos, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/01/1986, residente e 
domiciliada na Vila Ivernada, São Paulo - SP, fi lha de Raul do Carmo de Carvalho e de 
Silvana Albertina da Silva Carvalho.

O pretendente: FABIANO SILVA ZANGRANDE, estado civil solteiro, profi ssão funcionario 
público, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/03/1982, residente e domiciliado na Mooca, 
São Paulo - SP, fi lho de Felicio Zangrande e de Edna Silva Zangrande. A pretendente: 
NATHALY MANIGA MARQUES, estado civil solteira, profi ssão funcionária pública, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 23/12/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Wilson Roberto Marques e de Roseli Aparecida Maniga Marques.

O pretendente: LUIZ FELIPE MAGALHÃES MÁXIMO, estado civil solteiro, profi ssão 
gerente fi nanceiro, nascido em Mogi da Cruzes - SP, no dia 06/01/1988, residente e 
domiciliado em Pinheiros, nesta Capital, SP, fi lho de Luiz Guilherme Magalhães Máximo 
e de Sandra Fátima Magalhães. A pretendente: ANDREZZA COSTA CONSANI, estado 
civil solteira, profi ssão analista fi nanceiro, nascida em São Paulo - SP, no dia 23/01/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Admyr Consani e de 
Tercia Maria Costa Consani.

O pretendente: DIEGO GOBBATO PAULINO ALBUQUERQUE, estado civil sol-
teiro, profissão analista financeiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/02/1989, 
residente e domiciliado na Vila Bertioga, nesta Capital, SP, filho de Jose Carlos 
Paulino Albuquerque e de Wilma Gobbato Albuquerque. A pretendente: JULYANE 
ALCANTARA CLEMENTINO, estado civil solteira, profissão analista de desen-
volvimento, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/07/1991, residente e domiciliada 
em Ermelino Matarazzo, São Paulo - SP, filha de Antonio Clementino Neto e de 
Haydee Alcantara Clementino.

O pretendente: EZEQUIEL NUNES FREIRE, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
de projetos, nascido em Petrolina - PE, no dia 20/02/1991, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jilmar Freire da Costa e de Rosa Maria Nunes Freire. 
A pretendente: ANANDA ILZA NUNES DA SILVA GOMES, estado civil solteira, pro-
fi ssão vendedora, nascida em Salvador - BA, no dia 27/01/1997, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Arnaldo Brito Gomes e de Elza Maria Nunes 
da Silva Gomes.

O pretendente: ALLAN DORNELAS VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão gráfi co, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 12/04/1994, residente e domiciliado em Cotia - SP, 
fi lho de Ronaldo Vieira e de Andrea Dornelas Vieira. A pretendente: MARIANE ARAUJO 
FARIAS, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo - SP, no dia 
07/06/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo 
Xavier Farias Filho e de Maria de Fatima Araujo Farias.

O pretendente: ANDRÉ ARRUDA NOGUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 18/02/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Rubens Nogueira Filho e de Solange Arruda Nogueira. A preten-
dente: LORENE MOURÃO ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida 
em Teófi lo Otoni - MG, no dia 06/06/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Edimundo Almeida de Oliveira e de Anizabel Mourão Almeida.

O pretendente: BRUNO GARBIN COUCEIRO, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro civil, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia 07/04/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Roberto de Sousa Couceiro e de Solange Aparecida Garbin Couceiro. A 
pretendente: FERNANDA GOIS BRANDÃO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
médica, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/06/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Alfredo Brandão dos Santos e de Mariliza Gois Brandão dos Santos.

O pretendente: GABRIEL SANCHES GUTIERREZ, estado civil solteiro, profi ssão 
securitario, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/04/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcel Gutierrez e de Sandra Mara Sanches 
Gutierrez. A pretendente: NATHALIA JANUARIO BANNWART, estado civil solteira, 
profi ssão médica, nascida em Lins - SP, no dia 11/05/1985, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aureo José Bannwart e de Eva Fátima Januario.

O pretendente: JEAN CARLO IERVOLINO, estado civil solteiro, profi ssão empresario 
e editor de video, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/01/1993, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Iervolino Neto e de Tânia Faria Iervolino. 
A pretendente: BEATRIZ VERA EL HAGE, estado civil solteira, profi ssão turismóloga, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 15/07/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Roberto El Hage e de Márcia Maria Vera El Hage.

O pretendente: FACUNDO RIOS ROCHA, nacionalidade boliviana, estado civil solteiro, 
profi ssão costureiro, nascido na Bolívia, no dia 29/11/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Rios e de Alejandrina Rocha. A pretendente: 
EVA LEDEZMA COCA, nacionalidade boliviana, estado civil solteira, profi ssão costureira, 
nascida na Bolívia, no dia 14/01/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Leonidas Ledezma Garcia e de Catalina Coca Quinones.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: EDUARDO BACICH SCARABEL, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 04/05/1973, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jose Maria Scarabel e de Margarida Bacich Scarabel. A conviven-
te: ROSÂNGELA APARECIDA DA ROCHA, estado civil solteira, profi ssão securitaria, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 03/04/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Solan Pereira da Rocha e de Iracema Oliveira Rocha. Obs.: Faço 
saber que pretendem converter sua união estável em casamento.
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - 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:

FABIANO PEREIRA LOURENÇO, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, nascido em 
Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/042.FLS.240-VILA PRUDENTE/SP), 
São Paulo, SP no dia doze de março de mil novecentos e setenta e nove (12/03/1979), 
residente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 551, bloco I, apartamento 144, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Lunga Lourenço e de Marlí Pereira Louren-
ço. BRUNA MENDES DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/050.FLS.249V TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia quatorze de abril de mil novecentos e oitenta e seis (14/04/1986), residente e 
domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 551, bloco I, apartamento 144, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Paes de Lima e de Eraildes Mendes de Lima.

AMOS PAULO PINTO, estado civil solteiro, profi ssão repositor, nascido em Uíge - Angola, 
Uíge - Angola no dia vinte de junho de mil novecentos e sessenta e sete (20/06/1967), 
residente e domiciliado Travessa Américo Rodrigues Filho, 1191, casa 01, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adelino da Conceição Pinto e 
de Mayamba Fineza. MAMIE ETONDI MATSHI, estado civil solteira, profi ssão ajudante de 
cozinha, nascida em Kinshasa - Congo, Kinshasa - Congo no dia vinte e três de abril de 
mil novecentos e setenta e quatro (23/04/1974), residente e domiciliada Travessa Américo 
Rodrigues Filho, 1191, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Alfonse Etondi Monga Gbange e de Brigitte Mukalay Wa Ngoie.

ISMAEL DE LIMA MOMETO, estado civil solteiro, profi ssão gari, nascido em São Miguel 
Paulista, nesta Capital (CN:LV-A-263,FLS.147V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia dois de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (02/09/1989), residente e 
domiciliado Rua Malva Branca, 250, bloco 01, apartamento 42-A, Jardim Pedra Branca, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Mauro Mometo e de Teresinha de Lima Mometo. FABIANE 
CAETANO DA SILVA CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão cuidadora de idoso, nascida 
em neste Distrito (CN:LV-A-104,FLS.58V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (17/02/1988), residente e domiciliada Rua 
Jardim Tamoio, 141, bloco B, apartamento 43, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Manoel de Carvalho e de Josefa Caetano da Silva.

GILBERTO SARTORI JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão funileiro, nascido em Sub-
distrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/021.FLS.149 BELENZINHO/SP), São Paulo, 
SP no dia onze de setembro de mil novecentos e setenta e oito (11/09/1978), residente 
e domiciliado Rua Guajiçara, 176, Vila Bozzini, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Gilberto Sartori e de Adalgisa Pereira da Silva. EDIMAURA MACEDO NASCIMENTO, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Campo Alegre de Lourdes, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/003.FLS.067V-CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA), Campo Alegre de 
Lourdes, BA no dia três de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (03/12/1983), 
residente e domiciliada Rua Guajiçara, 176, Vila Bozzini, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Elias José do Nascimento e de Gildeci de Macedo Nascimento.

RAUL DE ALENCAR BONFIM, estado civil solteiro, profi ssão bombeiro militar, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/085.FLS.265-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (21/02/1991), resi-
dente e domiciliado Rua Crubixas, 281, bloco 01, apartamento 123, Vila Araguaia, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Bonfi m e de Maria das Graças de Alencar 
Bonfi m. LILIAN SOARES GIROTO, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida 
em Subdistrito Ibirapuera, nesta Capital (CN:LV.A/172.FLS.145 IBIRAPUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (16/08/1989), 
residente e domiciliada Rua São João do Mereti, 13, Vila Regina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Lair Antonio Giroto e de Sueli Ribeiro Soares Giroto.

MOISÉS CERQUEIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão encarregado de logística, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia três de setembro de mil novecentos 
e setenta e três (03/09/1973), residente e domiciliado Rua São Félix do Piauí, 360, apar-
tamento 93, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amaro de Oliveira e de 
Maria da Cruz Cerqueira. ELIZÂNGELA SOUZA MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
gerente administrativo, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito 
de maio de mil novecentos e setenta e oito (28/05/1978), residente e domiciliada Rua Maria 
Alves Feitosa, 80, Vila Humbelina, Franco da Rocha, neste Estado, Franco da Rocha, SP, 
fi lha de David Souza Moreira e de Ines Candida Moreira. "Cópia Enviada pelo Ofi cial de 
Registro Civil das Pessoas Naturais de Franco da Rocha, neste Estado"

RENALDO FERREIRA DE LIMA, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido em 
Rio Largo, Estado de Alagoas, Rio Largo, AL no dia vinte e três de junho de mil novecen-
tos e quarenta e sete (23/06/1947), residente e domiciliado Travessa Maestro Melartin, 
53, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Ferreira de Lima e 
de Olivia Correia Lima. MARIA DE FATIMA NARCIZO, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV-A 017,FLS.146V-VILA 
MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia sete de outubro de mil novecentos e cinquenta e 
três (07/10/1953), residente e domiciliada Travessa Maestro Melartin, 53, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Aparecida Narcizo.

EDILSON MACIEL LIRA LEITE, estado civil solteiro, profi ssão conferente, nascido em Subdistrito 
Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/020.FLS.157V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia primeiro 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta (01/02/1980), residente e domiciliado Rua João Abreu 
Castelo Branco, 507, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Lira 
Leite e de Lidia Maciel Alves. PRISCILA DA SILVA VARELA, estado civil solteira, profi ssão 
atendente de call center, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/072.FLS.139V ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta de novembro de mil novecentos e oitenta e três (30/11/1983), residente 
e domiciliada Rua João Abreu Castelo Branco, 507, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Luiz Varela Sobrinho e de Cicera Ferreira da Silva.

FRANCISCO AIRTON BEZERRA MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
sushimam, nascido em Tamboril, Estado do Ceara (CN:LV.A/022.FLS.262-DISTRITO DE 
HOLANDA-TAMBORIL/CE), Tamboril, CE no dia trinta de agosto de mil novecentos e 
noventa e seis (30/08/1996), residente e domiciliado Rua Juciri, 82, A, casa 05, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Antonio 
Ferreira Marques e de Iranilda Agapito Bezerra Marques. TAMIRES DE SOUSA RO-
DRIGUES, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/070.FLS.056 PIRITUBA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de janeiro de 
mil novecentos e noventa e dois (31/01/1992), residente e domiciliada Rua Juciri, 82, 
A, casa 05, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Lourival Rodrigues Filho e de Jucineide de Sousa Rodrigues.

LUCAS OLIVEIRA DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão controlador de acesso, 
nascido em neste Distrito (CN:LV-A-197,FLS.110V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia três de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (03/02/1994), residente e 
domiciliado Rua Acaiacá, 448, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Nilton Cesar de Araujo e de Andrea Carolina Aparecida das Chagas de Araujo. RAINE 
LIMA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão controladora de apoio operacional, 
nascida em Fortaleza, Estado do Ceará (CN:LV-A 02,FLS.032-SOBRAL/CE), Fortaleza, 
CE no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e noventa e seis (26/09/1996), 
residente e domiciliada Rua Acaiacá, 448, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Ferreira dos Santos e de Clemilda Barrozo de Lima.

IGOR DE OLIVEIRA MARCELLO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão contador, 
nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/118.FLS.093V-VILA MARIA-
NA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de maio de mil novecentos e noventa e um 
(31/05/1991), residente e domiciliado Rua Palmerino Calabrese, 42, casa 02, Vila Santana, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio de Jesus Marcello da Silva e de Claudia de 
Oliveira Marcello da Silva. LUANA LÉDO SANTANA, estado civil solteira, profi ssão dentista, 
nascida em Igaporã, Estado da Bahia (CN:LV.A/016.FLS.295V-MATINA/BA), Igaporã, BA 
no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e noventa e dois (29/08/1992), residente 
e domiciliada Rua Palmerino Calabrese, 42, casa 02, Vila Santana, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Luiz Pinheiro Santana e de Esmeralda Moreira Lédo.

ANDERSON COELHO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar técnico, nascido em 
Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/007.FLS.172V SAÚDE/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e setenta e sete (22/04/1977), residente 
e domiciliado Avenida Maria Luiza Americano, 2036, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Aristoteles Coelho e de Jacyra Rosa Coelho. VANESSA APARECIDA 
MATHEUS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta 
Capital (CN:LV.A/022.FLS.100V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de maio 
de mil novecentos e oitenta (19/05/1980), residente e domiciliada Avenida Maria Luiza 
Americano, 2036, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Suely Matheus.

LUAN FERREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão garçon, nascido em neste 
Distrito (CN:LV-A-207,FLS.097-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de julho 
de mil novecentos e noventa e quatro (16/07/1994), residente e domiciliado Rua Guarapá, 
18, A, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adilson Alves de Souza e de 
Zuleide Ferreira da Silva. NATALY VANESSA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV-A-070,fl s.275 ITAIM 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de novembro de mil novecentos e noventa 
e cinco (14/11/1995), residente e domiciliada Rua Guarapá, 18, A, Parque Guarani, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sonia Clares de Souza.

RICARDO DE SOUZA REIS, estado civil solteiro, profi ssão analista de suporte, nascido 
em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV A-186,FLS.74V-PENHA DE 
FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de setembro de mil novecentos e oitenta 
(18/09/1980), residente e domiciliado Rua Antonio Ruiz Veiga, 110, bloco 02, apartamento 
104, Loteamento Mogilar, Mogi das Cruzes, neste Estado, Mogi das Cruzes, SP, fi lho de 
Geraldo Tomás dos Reis e de Vilma Maria de Souza Reis. ALINE NUNES DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão técnico de laboratório, nascida em Subdistrito Tatuapé, 
nesta Capital (CN:LV-A 048,fl s.151-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia três de outubro 
de mil novecentos e oitenta e cinco (03/10/1985), residente e domiciliada Rua Antônio 
Bruni, 22, bloco A, apartamento 22, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Roberto Carlos da Silva e de Zilda Nunes.

JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em 
Castelo do Piauí, Estado do Piauí (CN:LV.A/015.FLS.234V CASTELO DO PIAUÍ/PI), 
Castelo do Piauí, PI no dia oito de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (08/10/1987), 
residente e domiciliado Rua Major Vitorino de Sousa Rocha, 502, Vila Santa Teresinha, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria do Desterro da Silva. CINTIA DELGADO DO 
NASCIMENTO, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia dezoito de julho de mil novecentos e oitenta e oito (18/07/1988), 
residente e domiciliada Rua Major Vitorino de Sousa Rocha, 502, Vila Santa Teresinha, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Davi Dias do Nascimento e de Celia Delgado.

FABRICIO ALVES TORRES, estado civil solteiro, profi ssão coletor, nascido em Diadema, neste 
Estado (CN:LV-A-303,FLS.168V-JABAQUARA/SP), Diadema, SP no dia vinte e seis de abril de 
mil novecentos e noventa e cinco (26/04/1995), residente e domiciliado Estrada Aricanduva, 36, 
casa 02, Jardim São Gonçalo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eunice Alves Evangelista. 
DÉBORA COSTA VERAS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em Parnaíba, Estado do Piauí (CN:LV-A 013,FLS.186-PARNAÍBA/PI), Parnaíba, PI no 
dia sete de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove (07/02/1999), residente e domiciliada 
Estrada Aricanduva, 36, casa 02, Jardim São Gonçalo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Nerivaldo Neves dos Santos e de Maria de Lourdes Costa Veras dos Santos.

DANIEL BERTOLDO CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido em Sub-
distrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/054.FLS.110V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia 
trinta de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (30/01/1987), residente e domiciliado Rua 
Diogo de Sousa, 265, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luciano Bertoldo 
Campos e de Nazareth Aparecida Duarte. GLAUCIA REGINA DA SILVA, estado civil soltei-
ra, profi ssão corretora de imóveis, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/023.FLS.255V 
MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de setembro de mil novecentos e oitenta e 
um (19/09/1981), residente e domiciliada Rua Diogo de Sousa, 265, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gualte Lopes da Silva e de Magda Izilda Sanchez da Silva.

MANOEL MESSIAS FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, nascido em 
Rubim, Estado de Minas Gerais, Rubim, MG no dia dez de agosto de mil novecentos e 
cinquenta e nove (10/08/1959), residente e domiciliado Rua Heléboro, 03, A, casa 21-C, 
Vila Lourdes, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Miguel José dos Santos e de Lindaura 
Ferreira Salomão. MARIA JOSÉ DE SOUZA ARAUJO, estado civil viúva, profi ssão 
cabeleireira, nascida em Brejão, Estado de Pernambuco, Brejão, PE no dia dezesseis 
de fevereiro de mil novecentos e cinquenta e oito (16/02/1958), residente e domiciliada 
Avenida Caititu, 337, Travessa Aleia, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Natanael Francisco de Souza e de Josefa Francisca de Souza.

EDSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão mano-
brista, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/124.FLS.092V GUAIANASES/
SP), São Paulo, SP no dia quatorze de novembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(14/11/1994), residente e domiciliado Rua Senador Georgino Avelino, 409, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Edson Nascimento de Oliveira e de Ivani da Cruz. BÁRBARA 
CAROLINE PEREIRA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/260.FLS.181V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezoito de setembro de mil novecentos e noventa e seis (18/09/1996), residente e 
domiciliada Travessa Madalena Casulana, 07, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Edinaldo José de Sousa e de Ivonete Pereira.

VALDIR SOUSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão foguista, nascido em Timon, 
Estado do Maranhão (CN:LV.A/060.FLS.283-2º OFÍCIO DE TIMON/MA), Timon, MA no 
dia dezenove de junho de mil novecentos e sessenta e cinco (19/06/1965), residente e 
domiciliado Rua Severino Arboleya Imbernon, 180, casa 02, Jardim Aurora, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Domingos Pereira da Silva e de Maria Sousa da Silva. MARIA DA 
CONCEIÇÃO DOS ANJOS NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Miguel Alves, Estado do Piauí (CN:LV.A/005.FLS.115V-TERESINA/PI), Miguel Alves, PI 
no dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e sessenta e oito (23/01/1968), residente 
e domiciliada Rua Severino Arboleya Imbernon, 180, Jardim Aurora, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Reis do Nascimento e de Maria das Neves dos Anjos Nascimento.

APARECIDO LOPES JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão funcionário público, 
nascido em Santo André, neste Estado, São Paulo, SP no dia dois de dezembro de 
mil novecentos e oitenta e cinco (02/12/1985), residente e domiciliado Rua Venturosa, 
55, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Lopes e de Olinda 
Cordeiro Ramos Lopes. FERNANDA LOPES BONIFAZI, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/071.FLS.261V-
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de novembro de mil novecentos e oitenta e 
três (18/11/1983), residente e domiciliada Rua Venturosa, 55, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Claudio Bonifazi Junior e de Mirian Lopes de Oliveira Bonifazi.

RENILSON OLIVEIRA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão operador de máquina, 
nascido em Santa Luzia, Estado da Bahia (CN:LV.A/038.FLS.021 SANTA LUZIA/BA), 
Santa Luzia, BA no dia dois de maio de mil novecentos e oitenta e sete (02/05/1987), 
residente e domiciliado Rua Pedro Ricardo Justino Leite, 63, casa 01, Jardim Helian, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Renilton Silva Gomes e de Iraildes Batista de 
Oliveira. SIMONE ESTEVÃO SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Una, Estado da Bahia (CN:LV.A/034.FLS.029-UNA/BA), Una, BA no dia trinta e um de 
janeiro de mil novecentos e noventa e um (31/01/1991), residente e domiciliada Rua 
Pedro Ricardo Justino Leite, 63, casa 01, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Abilio Alves Souza e de Maria Euzete dos Santos Estevão.

PEDRO HENRIQUE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão promotor de vendas, nascido 
em Guarulhos, neste Estado (CN:LV-A-546,FLS.247V-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/
SP), Guarulhos, SP no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e noventa e dois 
(24/09/1992), residente e domiciliado Avenida Professor João Batista Conti, 1708, bloco B, 
apartamento 33, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Claudio Raimundo da Silva e de Sonia Maria Serrano da Silva. LUANA APARECIDA 
BEZERRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente social, nascida em Sub-
distrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A-127,FLS.048-BELENZINHO/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (30/01/1995), residente e 
domiciliada Rua Esperantinópolis, 10, Vila Nhocune, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha 
de José Ulisses da Silva e de Maria Bezerra Amancio de Sousa.

JONATHAN MENEZES VIEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão controlador 
de acesso, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/149.FLS.264V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezenove de agosto de mil novecentos e noventa e um (19/08/1991), residente 
e domiciliado Rua Charim, 360, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Carlos Roberto Vieira dos Santos e de Tania Margarete Menezes. ANA PAULA 
PEREIRA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão agente comunitária, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/115.FLS.035V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de julho de mil 
novecentos e oitenta e nove (09/07/1989), residente e domiciliada Rua Charim, 360, casa 
02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Angela Pereira Rodrigues.

GUSTAVO FEREZIN LOURO, estado civil solteiro, profi ssão inspetor geral de tração, 
nascido em Subdistrito Cangaíba, nesta Capital (CN:LV.A/027.FLS.140-CANGAÍBA/SP), 
São Paulo, SP no dia dez de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (10/08/1986), 
residente e domiciliado Rua Germano Limeira, 98, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Waldir Louro e de Selma Ferezin Louro. BRUNA NEILIN SOUZA, estado 
civil divorciada, profi ssão professora, nascida em Subdistrito Cambuci, nesta Capital, São 
Paulo, SP no dia quatro de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (04/09/1988), 
residente e domiciliada Rua Germano Limeira, 280, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Marco Polo Silva Souza e de Dalva Pinto de Almeida Souza.

KELVIN GABRIEL DE OLIVEIRA CORREIA, estado civil solteiro, profi ssão operador, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/352.FLS.124V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
trinta de agosto de mil novecentos e noventa e nove (30/08/1999), residente e domiciliado 
Rua Neve da Bahia, 32, casa 01, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Joseferson Correia da Silva e de Érika Cristina de Oliveira Fagundes 
da Silva. JHENIFER PRADO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operador, nascida 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/172.FLS.045 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e noventa e sete (28/01/1997), residente e 
domiciliada Rua Neve da Bahia, 32, casa 01, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauricio da Silva e de Eliane Prado Pessa.

THIAGO ALENCAR DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão comissário de bordo, nascido 
em Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/045.FLS.216-MOOCA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e oitenta e seis (26/11/1986), residente 
e domiciliado Rua Monsenhor Salim, 260, Jardim das Oliveiras, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lho de Umberto Barbosa da Silva e de Maria de Fátima Alencar da Silva. CAMILA 
DE FRANÇA FLORES, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Subdistrito 
Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/145.FLS.513-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, 
SP no dia nove de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (09/01/1988), residente e 
domiciliada Rua Rafael Fernandes, 59, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Pedro Fernandes Flores e de Dinalva Jordão de França Flores.

RODRIGO MASCARENHAS DE SOUZA, estado civil viúvo, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de setembro de 
mil novecentos e setenta e um (24/09/1971), residente e domiciliado Avenida Itaquera, 
6077, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Analia Maria Mascarenhas de 
Souza. LETÍCIA BERNARDO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em Atibaia, neste Estado (CN:LV.A/127.FLS.236 ATIBAIA/SP), Atibaia, SP no 
dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e oitenta e oito (27/10/1988), residente e 
domiciliada Avenida Itaquera, 5061, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Joaquim de Oliveira e de Olindina Bernardo de Oliveira.

JORGE PAULINO, estado civil solteiro, profi ssão frentista, nascido em Guaianases, nesta Capital 
(CN:LV.A/022.FLS.186-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de abril de mil 
novecentos e sessenta e dois (25/04/1962), residente e domiciliado Avenida Doutor Francisco 
Munhoz Filho, 276, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Paulino 
Filho e de Edite Maria da Conceição. TEREZA CRISTINA DA CRUZ, estado civil solteira, pro-
fi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/012.FLS.032-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e cinquenta e quatro (22/02/1954), residente e 
domiciliada Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 276, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Pedro Cruz Sobrinho e de Ana Moreira da Cruz.

RAFAEL XAVIER FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão tecnologia da informa-
ção, nascido em neste Distrito (CN:LV-A-106,FLS.251 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia quatro de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (04/08/1988), residente e 
domiciliado Rua José Manuel Martins, 37, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio 
Xavier Fernandes e de Sandra Maria da Costa Fernandes. DANIELLE SOARES FERRO, 
estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital 
(CN:LV-A-208,FLS.268-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três 
de julho de mil novecentos e oitenta e seis (23/07/1986), residente e domiciliada Rua 
Nicolino Mastrocola, 407, Vila Corberi, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto da 
Silva Ferro e de Rosangela Aparecida Soares Ferro.

RIBAMAR DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e sessenta e 
oito (05/02/1968), residente e domiciliado Rua Aníbal Machado, 170, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Eronildo Francisco dos Santos e de Maria Rita dos Santos. EDNA 
APARECIDA ROQUE, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Embu das Artes, 
neste Estado (CN:LV.A/025.FLS.148-EMBU DAS ARTES/SP), Embu das Artes, SP no 
dia quatorze de outubro de mil novecentos e setenta e cinco (14/10/1975), residente e 
domiciliada Travessa Ângelo Bury, 1996, casa 11, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de João Batista Roque e de Aurea Maria da Silva Roque.

VINÍCIO RODRIGUES CASTRO, estado civil solteiro, profi ssão operador de máquina, nascido 
em Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/091.FLS.265-ERMELINO MATARAZZO/SP), 
São Paulo, SP no dia primeiro de outubro de mil novecentos e noventa e um (01/10/1991), 
residente e domiciliado Rua Professor Aristóbulo de Freitas, 210, bloco 04, apartamento 42, 
Vila Constança, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Jose de Castro e de Maria de 
Fatima da Silva Castro. DEISE APARECIDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
líder de caixa, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/109.FLS.206-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia treze de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (13/12/1988), residente e 
domiciliada Rua Mariano Moro, Travessa Particular, 05, casa 05, Vila Regina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Tarciso Antonio dos Santos e de Douralice Alves dos Santos.

EMERSON DA CRUZ SILVA, estado civil solteiro, profi ssão montador, nascido em Guaia-
nases, nesta Capital, (CN:LV.A/073,FLS.142V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia 
seis de março de mil novecentos e noventa e um (06/03/1991), residente e domiciliado 
Rua Confi ssão, 115, casa 03, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Luiz Claudio da Silva e de Irene Silva da Cruz. LAIANNE IARA MORGANI, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito, (CN:LV.A/187,FLS.238-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia dois de junho de mil novecentos e noventa e três (02/06/1993), 
residente e domiciliada Rua Confi ssão, 115, casa 03, Gleba do Pêssego, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Katia Aparecida da Silva Morgani.

PAULO ROGERIO RIZZI, estado civil divorciado, profi ssão empresário, nascido em 
Cangaíba, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezoito de maio de mil novecentos e 
oitenta (18/05/1980), residente e domiciliado Rua Irmão Deodoro, 45, Vila Princesa Isabel, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Rizzi e de Neuza de Oliveira Rizzi. CÍNTIA 
MONTEIRO, estado civil solteira, profi ssão técnica de saúde, nascida em Subdistrito Vila 
Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/91,fl s.69 VILA MARIANA-SP), São Paulo, SP no dia treze 
de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (13/08/1988), residente e domiciliada Estrada 
Itaquera-Guaianazes, 527, bloco 03, apartamento 54, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Flávio Monteiro e de Marlene Inocencio Pereira Monteiro.

JOSÉ SEVERINO MORAIS FARIAS, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido em Barreiros, Estado de Pernambuco, Barreiros, PE no dia vinte de junho de mil 
novecentos e cinquenta e oito (20/06/1958), residente e domiciliado Rua Orlando Pellicci, 
149, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Damião de Farias e de 
Eunice Maria das Neves Farias. SELMA MARIA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, 
profi ssão copeira, nascida em Palmares, Estado de Pernambuco, Palmares, PE no dia 
cinco de junho de mil novecentos e setenta (05/06/1970), residente e domiciliada Rua 
Orlando Pellicci, 149, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Damião Farias 
de Oliveira e de Maria Anunciada de Oliveira.

CRISTIAN FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão estampador, nascido 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A 065,FLS.187-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia nove de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro (09/10/1984), 
residente e domiciliado Rua Médio Iguaçu, 247, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Dirceu Pereira dos Santos e de Anemary Ferreira de Sousa. JULIANA 
DE JESUS OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em Subdistrito 
Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A-141,FLS.055 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e noventa e sete (21/01/1997), residente e 
domiciliada Rua Médio Iguaçu, 247, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Eduardo Lourenço de Oliveira e de Ubiraci de Jesus Ferreira.

ÂNGELO VINÍCIUS NOBRE COMAR, estado civil solteiro, profi ssão analista de sis-
temas, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/430.FLS.290 1° SUBDISTRITO 
DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia cinco de setembro de mil novecentos e 
oitenta e oito (05/09/1988), residente e domiciliado Rua Sonho Gaúcho, 659, bloco A-4, 
apartamento 53, Jardim São Nicolau, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Milton Comar 
e de Neuza Nobre Comar. PRISCILA ELAINE DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
fi sioterapeuta, nascida em São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV.A/279.FLS.211-
-1º SUBDISTRITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São Bernardo do Campo, 
SP no dia sete de outubro de mil novecentos e oitenta e seis (07/10/1986), residente e 
domiciliada Rua Abelardo Luz, 54, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilson Carlos 
de Souza e de Lucia Maria da Silva Souza.

JAILSON NUNES DE MIRANDA, estado civil divorciado, profi ssão supervisor de se-
gurança, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta e um de janeiro 
de mil novecentos e setenta e cinco (31/01/1975), residente e domiciliado Rua Izabel 
Redentora, 165, 10, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jaime Nunes 
de Miranda e de Enedina Alves de Miranda. RENATA ALVES DE MAGALHÃES, 
estado civil solteira, profi ssão recreacionista, nascida em Subdistrito Vila Formosa, 
nesta Capital, (CN:LV.A/073,FLS.103-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezenove de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (19/01/1986), residente e 
domiciliada Rua Juiz do Mato, 22, bloco B, apartamento 52, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alceu Alves de Magalhães e 
de Maria da Graça Magalhães.

FELIPE CERQUEIRA SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão designer gráfi co, nascido em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/76,FLS.126 GUAIANASES-SP), São Paulo, SP no 
dia nove de julho de mil novecentos e noventa e um (09/07/1991), residente e domiciliado 
Rua Porto do Bezerra, 789, casa A, Jardim Guaianazes, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lho de Valdemir Cerqueira Souza e de Maria de Lourdes Jesus de Cerqueira Souza. 
NATALIA FIDÉLIS DE SOUSA LIMA, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/143,FLS.61V-GUAIANASES-SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e noventa e cinco (27/09/1995), 
residente e domiciliada Rua Erva Prata, 718, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Francisco Teofi lo de Lima e de Isabel Fidélis de Sousa Lima.

EDUARDO ROSA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista de comunicação, 
nascido em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/028.FLS.116V-CAMBUCI/SP), 
São Paulo, SP no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e oitenta e um (04/02/1981), 
residente e domiciliado Rua Elisa Monteiro de Barros Cavalcanti, 72, Jardim Brasília, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto de Oliveira e de Carmen Lucia Rosa de Oliveira. 
NATHALY NADUR NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão contadora, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/189.FLS.028V-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia três 
de março de mil novecentos e noventa e um (03/03/1991), residente e domiciliada Rua 
Teolândia, 117, casa B, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Julio 
Sergio Soares Nascimento e de Suzi Nadur da Silva.

CLOVIS FOGASSA DE SOUZA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A 009,FLS.098-SANTA EFIGÊNIA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e oitenta e três 
(27/09/1983), residente e domiciliado Rua Novo Acon, 36, casa 01, Conjunto Habitacio-
nal Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Clovis Fogassa de Souza e de 
Iolanda Garcia. IONARA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão analista de 
sistemas, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A 248,FLS.093V-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e 
oitenta e oito (23/08/1988), residente e domiciliada Rua Novo Acon, 36, casa 01, Conjunto 
Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carmosino Bonifacio 
da Silva e de Iraci Ferreira da Silva.

GUSTAVO MARQUES MENEGALDO, estado civil solteiro, profi ssão assistente fi nanceiro, 
nascido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital, (CN:LV.A/240,FLS.274V-PENHA 
DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia dez de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e quatro (10/02/1994), residente e domiciliado Rua Coronel Américo Fontenelle, 174, 
Vila Granada, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Valdir Sidinei Menegaldo e de Hilda 
Maria Marques Menegaldo. BEATRIZ CAVALCANTI, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital, (CN:LV.A/208,FLS.249V-VILA 
MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia treze de setembro de mil novecentos e noventa e 
seis (13/09/1996), residente e domiciliada Rua Manuel Jorge Correa, 40, bloco H, apar-
tamento 12, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo de Souza 
Cavalcanti e de Silvia Cristina Chagas Cavalcanti.

MICHAEL OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico em refrigeração, 
nascido em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/105.FLS.081-VILA FOR-
MOSA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e noventa 
(23/12/1990), residente e domiciliado Rua Joaquim Ferreira de Oliveira, 230, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Mauricio da Silva 
e de Zenaria Oliveira da Silva. VANESSA VALENTIM PEIXOTO, estado civil solteira, 
profi ssão advogada, nascida em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/210.
FLS.174-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e nove (23/12/1989), residente e domiciliada Rua Doutor Celso 
Pacheco Bentim, 98, Parque Savoy City, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Ailton 
Peixoto e de Sonia Regina Valentim Taveiros Peixoto.

ALEYANDRO SOARES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de fábrica, 
nascido em Rio Formoso, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/03,FLS.295-TAMANDARÉ-
-PE), Rio Formoso, PE no dia vinte e nove de junho de mil novecentos e oitenta e 
sete (29/06/1987), residente e domiciliado Avenida José Lutzenberger, 2985, Embura, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Aluizio Soares da Silva e de Maria José da Silva. 
RAQUEL BARBOSA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida 
em Subdistrito Cerqueira Cesar, nesta Capital (CN:LV.A/370,FLS.71V-CERQUEIRA 
CESAR-SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e noventa 
e quatro (25/03/1994), residente e domiciliada Rua Lagoa das Bananeiras, 168, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eliton Geraldo Ferreira e de Paula 
Aparecida Barbosa Ferreira.

RAFAEL DE ANDRADE LOMBARDI, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV-A-081,FLS.276-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia 
dezenove de junho de mil novecentos e noventa e um (19/06/1991), residente e domi-
ciliado Rua Serra de Santa Marta, 23, A, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Augusto Cesar Lombardi e de Simone Silva de Andrade. CAMILA RODRIGUES 
LAUSEN, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Subdistrito Tatuapé, 
nesta Capital (CN:LV-A-066,FLS.299 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove 
de abril de mil novecentos e oitenta e nove (29/04/1989), residente e domiciliada Rua 
Serra de São Domingos, 1183, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Frederico Lausen Filho e de Vitoria Aparecida Rodrigues Lausen.

PITTER DIEGO LEITE DIAS, estado civil solteiro, profi ssão administrador de empre-
sas, nascido em Mogi das Cruzes, neste Estado (CN:LV.A/ 063.FLS.259V-MOGI DAS 
CRUZES/SP), Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos 
e oitenta e nove (22/09/1989), residente e domiciliado Rua Doutor Rodrigo Pereira 
Barreto, 140, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Cunha Dias e de Ires 
Lizinete Leite Dias. ALINE DAMASCENO DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão 
maquiadora, nascida em Itaquaquecetuba, neste Estado (CN:LV.A/049.FLS.124 ITA-
QUAQUECETUBA/SP), Itaquaquecetuba, SP no dia vinte e três de setembro de mil 
novecentos e noventa e dois (23/09/1992), residente e domiciliada Rua Doutor Rodrigo 
Pereira Barreto, 140, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Devacy Alves de Jesus e 
de Denice Antonia Damasceno.

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA CASTANON, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/101.FLS.295-ALTO DA MOOCA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de março de mil novecentos e noventa e dois (22/03/1992), 
residente e domiciliado Avenida Lara Campos, 751, Vila Progresso, São Paulo, SP, fi lho 
de Paulo de Araujo Castanon e de Dirce Vera de Souza Castanon. LARISSA DIAS FI-
GUEIREDO, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/194.FLS.285-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de dezembro 
de mil novecentos e noventa e três (17/12/1993), residente e domiciliada Rua Francisco 
Garcia, 84, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto José da Silva 
Figueiredo e de Aurelice Pereira Dias Figueiredo.

ROBERTO ALEXANDRE DE MACÊDO, estado civil solteiro, profi ssão cuidador, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/010.FLS.122-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e setenta e sete (25/05/1977), residente e 
domiciliado Rua Cândido Godói, 75, casa 03, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José Roberto de Macêdo e de Suzana Vaz de Macêdo. APARECIDA EUGENIA 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São Pau-
lo - Capital (CN:LV.A/107.FLS.031-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e cinco de setembro de mil novecentos e sessenta e três (25/09/1963), residente e 
domiciliada Rua Cândido Godói, 75, casa 03, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Eugenio da Silva e de Maria Jose da Silva.

DANIEL GONÇALVES, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido em João Mon-
levade, Estado de Minas Gerais, João Monlevade, MG no dia vinte e cinco de março de 
mil novecentos e quarenta e três (25/03/1943), residente e domiciliado Rua Guarapá, 
346, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Custódio Gregório Ferreira 
e de Maria Rafaela de Jesus. MARIA ISABEL DE SOUZA, estado civil viúva, profi ssão 
do lar, nascida em Guarapuava, Estado do Paraná, Guarapuava, PR no dia vinte de 
fevereiro de mil novecentos e cinquenta e sete (20/02/1957), residente e domiciliada Rua 
Guarapá, 346, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Rodrigues 
de Oliveira e de Catarina Barbosa.

WELLINGTON GABRIEL DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido 
em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos 
e oitenta e seis (24/08/1986), residente e domiciliado Rua Ibiajara, 563, Parada XV 
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josebias Barbosa da Silva e de 
Elizabeth Gabriel da Silva. DAIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Brejolândia, Estado da Bahia (CN:LV-A-006,FLS.077 
BREJOLÂNDIA/BA), Brejolândia, BA no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e 
noventa (01/01/1990), residente e domiciliada Rua Agreste de Itabaiana, 1236, casa 
01, Vila União, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Daildo Gonçalves de Oliveira e 
de Marlene Gonçalves de Oliveira.

CARLOS DE SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Brumado, Estado da Bahia (CN:LV.A/003.FLS.201-BRUMADO/BA), Brumado, BA no 
dia quatorze de setembro de mil novecentos e setenta e sete (14/09/1977), residente 
e domiciliado Rua Camutanga, 45, bloco 01, apartamento 14, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Cosme Pereira da Silva e de Maria Virgem de Souza Silva. 
IRANI MARACÁS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Wenceslau Guimarães, Estado da Bahia (CN:LV.A/012.FLS.173 CRAVOLÂNDIA/BA), 
Wenceslau Guimarães, BA no dia dezoito de agosto de mil novecentos e noventa e 
um (18/08/1991), residente e domiciliada Rua Camutanga, 45, bloco 01, apartamento 
14, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ilario Bispo dos Santos e de Tereza 
Batista Maracás.
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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Os últimos dez anos 

trouxeram inovações 

sem precedentes para as 

instituições fi nanceiras 

com o surgimento 

de novos canais de 

relacionamento e 

automação dos modelos 

operacionais em todos 

os ciclos do back offi ce

No entanto, de acordo 
com executivos do 
setor, a transfor-

mação apenas começou. 
Essa é uma das conclusões 
da pesquisa CEO Outlook 
2018, conduzida pela KPMG 
Internacional, que consoli-
dou a opinião de 120 CEOs 
de instituições fi nanceiras 
globais. Quase metade dos 
entrevistados disseram que 
esperam que a onda de 
transformações se intensifi -
que nos próximos três anos. 

A boa notícia é que a 
maioria dos CEOs parece 
ter a atitude correta, já que 
mais de dois terços veem 
oportunidades na disrupção 
tecnológica, e não apenas 
ameaças. Além disso, 63% 
disseram acreditar que as 
Organizações que lideram 
já contribuíram para a re-
novação do setor.

Os entrevistados também 
revelaram planos para se-
guir incentivando a inovação 
nos próximos anos. 

Cerca de 70% dos execu-
tivos planejam investir mais 
em infraestrutura digital, 
tecnologias emergentes e 
inovações nos produtos e 
serviços. A maioria, 81%, 
informou que deve aumen-
tar o investimento em Data 
& Analytics nos próximos 
três anos, enquanto 72% in-
vestirão mais em IoT e 66% 
em tecnologias cognitivas.

Os números sugerem 
que estabelecer o roteiro 
certo da mudança será um 
diferenciador crítico, com 
43% dos entrevistados re-
velando preocupação com 
a capacidade de escolher 
a plataforma adequada de 
inovação, em um ambiente 
em que as alternativas se 
multiplicam rapidamente. 
A pesquisa ainda revelou 
quais as principais barrei-
ras à inovação na visão dos 
CEOs: 1. complexidade da 
implementação de novas 
tecnologias, 2. a disponibi-
lidade orçamentária e 3. a 
atração de talentos. 

As instituições fi nanceiras 
precisarão superar esses 
desafios rapidamente se 
quiserem participar da pró-
xima fase da transformação 
digital. Embora a última 

década tenha proporciona-
do mudanças maciças, os 
próximos dez anos trarão 
um novo nível de desafi os 
com a constante evolução 
dos negócios e modelos 
operacionais. Nesse sen-
tido, destacamos a seguir 
os cinco elementos, que a 
compilação dessa pesquisa 
nos revela como chave para 
impulsionar a inovação:
 • Customer Experience. As 

organizações fi nanceiras 
estão desmembrando 
silos dentro dos negócios 
para expor uma visão 
única e possibilitar novos 
insights sobre necessida-
des, desejos e expectati-
vas dos clientes.

 • Inovação é prioridade. 
Responsabilidade com-
partilhada, sendo prio-
ridade de diretoria e im-
perativo organizacional. 
A estratégia de inovação 
deve ser conduzida pelo 
CEO e apoiada por exe-
cutivos engajados. 

 • Aprimoramento das 
capacidades. Os prin-
cipais bancos estão na 
vanguarda na retenção 
de talentos para garantir 
a variedade de novas 
habilidades da equipe. 
Transformação no RH é 
fundamental para apoiar 
o ciclo de inovação.

 • Dados são ativos relevan-
tes. As principais Organi-
zações já compreendem 
a importância da gestão 
dos dados. Sua qualida-
de e acessibilidade são 
fatores fundamentais 
e o uso da nuvem em 
arquiteturas abertas.

 • Parcerias não conven-
cionais. Parcerias com 
players menos conven-
cionais, como redes do 
varejo, provedores de 
serviços ou até outros 
bancos estão se tornan-
do comuns para inspirar 
e manter a inovação.

Os líderes do setor es-
tão convencidos que suas 
Organizações podem ser 
protagonistas na inovação 
bancária, coexistindo com 
os agentes de disrupção e 
com a vantagem de empe-
nharem, nesse processo, 
seu conhecimento do setor, 
dos clientes e seus melhores 
talentos. 

Mas também reconhecem 
que precisarão ser ainda 
mais ágeis e assertivos para 
responder à velocidade 
da evolução tecnológica, 
e que a próxima onda de 
inovação será ainda mais 
proeminente.

(*) - É sócio-líder de Serviços 
Financeiros da KPMG no Brasil.

Transformação digital nas 
instituições fi nanceiras

Ricardo Anhesini (*)
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O pretendente: OSCAR HAN, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, naturalidade: 
nesta Capital, Aclimação, SP, data-nascimento: 28/08/1981, residente e domiciliado na Vila 
Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Jeong Yong Han e de Jung Sook Lee Han. A pretendente: 
GLÁUCIA KANEGUSUKU, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 06/10/1983, residente e domiciliada na Vila 
Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Kem Ichi Kanegusuku e de Amélia Reiko Kanegusuku.

O pretendente: TARCÍSIO AUGUSTO ALVES ROCHA, profi ssão: tecnólogo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 15/10/1986, 
residente e domiciliado no Jardim Ibitirama, São Paulo, SP, fi lho de José Vanderley da 
Rocha e de Maria José Guilherme Alves da Rocha. A pretendente: RENATA LOULA 
ALONÇO, profi ssão: analista, estado civil: solteira, naturalidade: em Mauá, SP, data-
nascimento: 17/10/1987, residente e domiciliada no Jardim Ibitirama, São Paulo, SP, 
fi lha de José Abel Alonço e de Maria Helena Loula Alonço.

O pretendente: TARSIO LUIZ SORIANO CROSSI, profi ssão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 01/11/1989, 
residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Ernesto Tadeu Crossi e de 
Sueli Aparecida Crossi. A pretendente: EMELLE CAROLINE SOARES METZKER, 
profi ssão: analista de suprimentos, estado civil: solteira, naturalidade: em Teixeira de 
Freitas, BA, data-nascimento: 29/06/1989, residente e domiciliada na Vila Ema, São 
Paulo, SP, fi lha de Ediney Gomes Metzker e de Edinê Soares Costa Metzker.

O pretendente: ERIVALDO PEREIRA MUNIZ, profi ssão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Pindaí, BA, data-nascimento: 20/07/1989, residente 
e domiciliado na Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião José Muniz e de 
Maria Souza Pereira Muniz. A pretendente: KATHLEEN DA SILVA SOUZA, profi ssão: 
promotora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 23/11/1993, residente e domiciliada na Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lha 
de Manoel Pereira da Silva e de Ivonia de Souza Batista.

O pretendente: VINICIUS MASSAKI TENGUAN, profi ssão: professor de educação 
física, estado civil: solteiro, naturalidade: em Registro, SP, data-nascimento: 14/05/1990, 
residente e domiciliado na Vila Prudente - São Paulo, SP, fi lho de Rildo Tsuyoshi 
Tenguan e de Márcia Mary Rodrigues Tenguan. A pretendente: BRUNA PEREIRA DE 
SOUZA, profi ssão: assistente de arte, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Formosa, SP, data-nascimento: 23/01/1992, residente e domiciliada na Vila Ema , 
São Paulo, SP, fi lha de Valdinei Carlos de Souza e de Marilene Pereira de Souza.

O pretendente: FELIPE RAFAEL DANTAS AFFONSO, profi ssão: professor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 31/10/1984, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Roberto 
Aff onso e de Maria de Fatima Dantas Aff onso. A pretendente: MARIA DOS REMEDIOS 
DA SILVA ALVES, profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: em Sousa, 
PB, data-nascimento: 23/12/1988, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, 
SP, fi lha de Auzelio Pereira Alves e de Maria Aparecida da Silva Alves.

O pretendente: PEDRO RABELLO CRISMA, profi ssão: geólogo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 19/03/1985, residente e domiciliado 
em Santo André, SP, fi lho de Antonio Tadeu Crisma e de Sandra Rabello Crisma. A 
pretendente: LUCIANA SÁNCHEZ LOURENÇO, profi ssão: médica veterinária, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
22/03/1984, residente e domiciliada na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lha de Agostinho 
Lourenço Pires Relvas e de Nieves Sánchez Lourenço.

O pretendente: VICTOR ALVES GUIMARÃES DA SILVA, profi ssão: motoboy, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 
20/07/1986, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Roberto 
Guimarães da Silva e de Sonia Maria Alves da Silva. A pretendente: MARCELLA DA 
CUNHA MELO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São caetano 
do Sul, SP, data-nascimento: 29/01/1992, residente e domiciliada na Vila Prudente, São 
Paulo, SP, fi lha de Marcelo Reges de Melo e de Maria Inês Lamegal da Cunha Melo.

O pretendente: MAURICIO DE MARI ROBERTO, profi ssão: engenheiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 21/10/1982, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Aguinaldo Angelo 
Roberto e de Maria Aparecida de Mari Roberto. A pretendente: DANIELLE NONATO 
CESAR, profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Indianópolis, SP, data-nascimento: 24/07/1988, residente e domiciliada na Vila Prudente 
, São Paulo, SP, fi lha de Daniel Marques Cesar e de Marta Nonato Cesar.

O pretendente: LUCIANO DE OLIVEIRA BERGO, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1974, residente e domiciliado 
na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Jair Bergo e de Edinaura Moura de Oliveira 
Bergo. A pretendente: RAQUEL DE SOUZA, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Ribeirão Preto, SP, data-nascimento: 04/04/1976, residente e domiciliada 
na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de João de Souza e de Celia Regina de Souza.

O pretendente: VÍTOR FEITOSA QUESADA, profi ssão: conferente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 09/12/1990, 
residente e domiciliado na Vila Paulo Silas, São Paulo, SP, fi lho de Elzio Quesada e 
de Aila Maria Carneiro Feitosa. A pretendente: MAIARA PANISSA FERNANDES, 
profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, 
SP, data-nascimento: 22/08/1993, residente e domiciliada na Vila Paulo Silas, São 
Paulo, SP, fi lha de Rogerio Fernandes e de Rosemeire Panissa.

O pretendente: RONALDO ZAFALÃO, profi ssão: advogado, estado civil: solteiro, 
naturalidade:nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 16/09/1983, residente e 
domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de José Osmar Zafalão e de Vera 
Lucia dos Santos Zafalão. A pretendente: ALDREY ARRIGHI DA SILVA, profi ssão: 
administradora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/07/1981, residente e domiciliada no Cambuci, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Roberto 
Arrighi da Silva e de Ilze Pepe Arrighi da Silva.

O pretendente: CAIO CÉSAR DE ALMEIDA ROSA, profi ssão: publicitário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 02/10/1992, residente 
e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Deusdedit César Rosa e de Rilda 
Solange de Almeida Rosa. A  pretendente: BÁRBARA PUPO PEREIRA, profi ssão: 
administradora de empresas, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, 
data-nascimento: 31/07/1990, residente e domiciliada na Vila Santa Virginia, São Paulo, 
SP, fi lha de Rogério Augusto Pereira e de Maria Rosângela Morais Pupo Pereira.

O pretendente: MARCELO DOS SANTOS DA SILVA, profi ssão: operador de 
empilhadeira, estado civil: solteiro, naturalidade:nesta Capital, Mooca, SP, data-
nascimento: 04/03/1995, residente e domiciliado na Vila Carmem, São Paulo, 
SP, fi lho de José Firmino da Silva e de Maria José Benedita dos Santos da Silva. A 
pretendente: BIANCA FERREIRA DA SILVA, profi ssão: balconista, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1999, residente e 
domiciliada na Vila Carmem, São Paulo, SP, fi lha de Anderson Ferreira da Silva e de 
Giselle Rodrigues da Silva.

O pretendente: MARCELO RODRIGUES CARVALHO, profi ssão: assistente 
operacional, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, 
data-nascimento: 13/04/1974, residente e domiciliado na Vila Mazzei, São Paulo, SP, fi lho 
de Helio Cardoso Carvalho e de Maria Aparecida Rodrigues Carvalho. A pretendente: 
CLAUDIA SILVA BELA, profi ssão: fi scal de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: 
em Baixa Grande - BA, data-nascimento: 07/04/1979, residente e domiciliada na Vila 
Mendes, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo de Jesus Bela e de Irailda de Jesus Silva.

O pretendente: EDUARDO VINICIUS CAMIZASSO BECCARO, profi ssão: 
segurança, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/06/1991, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Eduardo Beccaro e 
de Edna Camizasso Beccaro. A pretendente: PÂMELA MIRIELE LUCERA, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-
nascimento: 16/11/1991, residente e domiciliada na Vila Mercedes, São Paulo, SP, fi lha 
de Adelino Lucera Júnior e de Eunice dos Anjos Santos.

O pretendente: THIAGO FREIRE BEZERRA, profi ssão: escriturário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro, SP, data-nascimento: 20/09/1988, 
residente e domiciliado na Chácara Mafalda, São Paulo, SP, fi lho de Heraclio Ernesto 
Dias Bezerra e de Elieide da Silva Freire Bezerra. A pretendente: PRISCILLA DA 
SILVA CARDOSO, profi ssão: designer, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 06/02/1987, residente e domiciliada na 
Chácara Mafalda, São Paulo, SP, fi lha de Altino Procopio Cardoso e de Marinete da 
Silva Cardoso.

O pretendente: TIAGO FERREIRA RODRIGUES, profi ssão: consultor de software, 
estado civil: solteiro, naturalidade:nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 
14/08/1984, residente e domiciliado na Vila Cleonice, São Paulo, SP, fi lho de Walter 
Rodrigues Junior e de Luciene Ferreira Rodrigues. A pretendente: MONIZE GONZALES 
SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, 
data-nascimento: 06/08/1985, residente e domiciliada na Vila Cleonice, São Paulo, SP, 
fi lha de Cicero Galdino da Silva e de Adolfi na Gonzales Silva.

O pretendente: LUCAS NERI NOVAES, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 23/11/1994, residente 
e domiciliado na Vila São Nicolau, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ricardo Thomaz 
Novaes e de Vilma Neri Novaes. A pretendente: ALINE APARECIDA CAMARGO, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 08/12/1987, residente e domiciliada na 
Vila São Nicolau, São Paulo, SP, fi lha de Tadeu Henrique Camargo e de Catarina 
Francisca Soler Camargo.

O pretendente: VICTOR DOUGLAS JERONIMO, profi ssão: gestor de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade:nesta Capital, Santo Amaro, SP, data-nascimento: 
25/11/1982, residente e domiciliado no Sítio Pinheirinho, São Paulo, SP, fi lho de 
Walter Clecio Jeronimo e de Meire Shirazawa Jeronimo. A pretendente: SABRINA 
MARIA CANDIDO, profi ssão: profi ssional liberal, estado civil: solteira, naturalidade: 
em São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1978, residente e domiciliada no Sítio 
Pinheirinho, São Paulo, SP, fi lha de José Candido Filho e de Aparecida Fatima dos 
Santos Candido.

O pretendente: JOÃO VICENTE PIRES DA SILVA, profi ssão: telhadista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 24/05/1968, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Pires da 
Silva e de Ruth do Nascimento da Silva. A pretendente: SANDRA CRISTINA BUENO, 
profi ssão: podóloga, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 05/03/1967, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de 
Nelson Bueno e de Neusa Aparecida Bueno.

O pretendente: MARCO VINICIUS LOPES PINHEIRO, profi ssão: agente de 
atendimento, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/04/1991, residente e domiciliado no Parque Independencia, São Paulo, SP, fi lho de 
Antonio Lopes Pinheiro Sobrinho e de Maria Zuleide Teixeira Araújo. A pretendente: 
NÚBIA CAROLINA DE OLIVEIRA PINTO, profi ssão: designer, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Diadema, SP, data-nascimento: 19/11/1990, residente e domiciliada 
em Diadema, SP, fi lha de Francisco Pinto da Silva e de Maria de Fátima de Oliveira 
Pinto.

O pretendente: GELSON MAGELA DOS SANTOS, profi ssão: T.I., estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 09/06/1984, 
residente e domiciliado na Vila Cleonice, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Magela dos 
Santos e de Regina Lucia de Souza Santos. A pretendente: ADRIANA PERSICO 
CARNEIRO, profi ssão: contadora, estado civil: divorciada, naturalidade:nesta Capital, 
Ipiranga, SP, data-nascimento: 16/04/1974, residente e domiciliada na Vila Cleonice, 
São Paulo, SP, fi lha de Raulino Alves Carneiro e de Maria de Lourdes Persico Carneiro.

O pretendente: TIAGO BECK, profi ssão: analista logístico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1986, residente e domiciliado 
na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Beck e de Maria do Carmo Beck. A 
pretendente: GIOVANNA LENTINI CREPALDI, profi ssão: corretora de seguros, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 
14/04/1989, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de Adalberto 
Crepaldi e de Monica Lentini Crepaldi.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

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

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LUIZ GONZAGA LEONARDO FILHO, profi ssão: ofi cial de manuten-
ção civil, estado civil: solteiro, naturalidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 17/02/1970, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Gonzaga Leonardo 
e de Tacília Gomes Leonardo. A pretendente: FRANCISCA ALVANIR DE SOUZA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 
19/04/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Pedro 
de Souza e de Francisca Aldaci da Costa Souza.

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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 SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: MARCO AURÉLIO OLIVEIRA GIBRAM, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, engenheiro, natural de Três Corações, MG, no dia (25/02/1988), residente e 
domiciliado em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Cardoso Gibram e de Raquel 
Aparecida de Oliveira Gibram. A pretendente: LAURA MICHELIN DOS SANTOS OLI-
VEIRA, de nacionalidade brasileira, solteira, marketing, natural de Belo Horizonte, MG, 
no dia (08/10/1990), residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de Luiz 
Claudio Fernandes de Oliveira e de Maria de Lourdes Pereira dos Santos.

O pretendente: ALDO ROCHA COUTINHO, de nacionalidade brasileira, solteiro, adminis-
trador de empresas, natural de Uberaba, MG, no dia (30/07/1984), residente e domiciliado 
em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de Lauro Jaques Coutinho Rabelo e de Cecilia Max 
Valim Rocha Coutinho. A pretendente: FLÁVIA RIBEIRO BIANCO, de nacionalidade 
brasileira, solteira, economista, com 34 anos de idade,natural de Ponte Nova, MG, no 
dia (29/09/1983), residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de José Gil 
Bianco e de Maria das Graças Ribeiro Bianco.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Os dados são do relatório 
anual 2017 elaborado 
pela Comissão para a 

Igualdade e Contra a Discri-
minação Racial (CICDR). O 
aumento do número de quei-
xas é atribuído a uma maior 
conscientização a respeito da 
discriminação étnica e racial e 
a um maior conhecimento dos 
mecanismos de denúncia.

O ano de 2017, em Portugal, 
foi marcado pela mudança na lei 
de combate à discriminação. No 
dia 23 de agosto de 2017, entrou 
em vigor o novo regime jurídico 
de prevenção, proibição e com-
bate à discriminação, em razão 
da origem racial e étnica, cor, 
nacionalidade, ascendência e 
território de origem. Diferente-
mente do Brasil, onde o racismo 
e a discriminação são crimes 
inafi ançáveis, em Portugal o 
fenômeno ainda é entendido 
como contraordenação, ou seja, 
como um comportamento vio-
lador da lei a que é dado menor 
relevância por ser considerado 
menos grave, e punível com 
multa.

No pequeno país ao sul da 
Europa, no ano passado fo-
ram registradas 179 queixas e 
denúncias, tanto por parte de 
vítimas quanto de terceiros e 
outras entidades; 24,6% deram 
origem a processos de contra-
ordenação, sendo que um nú-

Denúncias de racismo e 
discriminação dobram em Portugal
Em Portugal, em 2017, a quantidade de queixas e denúncias de discriminação aumentaram 50% em 
relação ao ano anterior. Entre as vítimas, 18 pessoas (10% do total) denunciaram preconceito em 
relação à nacionalidade brasileira

A origem racial e étnica foi a característica mais apontada como razão de discriminação.
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mero signifi cativo das queixas 
(39,7%) foi, posteriormente, 
encaminhado para outras enti-
dades em razão da competência 
na matéria, como, por exemplo, 
o Ministério Público.

A origem racial e étnica foi 
a característica mais apontada 
como razão de discriminação 
(38%), seguindo-se a naciona-
lidade (22,3%) e a cor da pele 
(21,8%). O pertencimento à 
“etnia cigana” foi amplamente 
apontado (32,4%), seguido da 
“cor da pele negra” (19,6%) e 
da “nacionalidade brasileira” 
(10,1%). As queixas por dis-
criminação no comércio foram 

as mais frequentes (19,6%), 
seguindo-se as situações 
propagadas pela internet ou 
redes sociais (11,7%) e as 
relativas ao ambiente de tra-
balho (11,2%).

A lei brasileira, datada de 
1989, determina a pena de 
reclusão a quem tenha come-
tidos atos de discriminação 
ou preconceito de raça, cor, 
etnia, religião ou procedência 
nacional. Com a sanção, a lei 
regulamentou o trecho da 
Constituição Federal que torna 
inafi ançável e imprescritível o 
crime de racismo, após dizer 
que todos são iguais sem discri-

minação de qualquer natureza.
A nova lei portuguesa veio 

reforçar, segundo a CICDR, 
a proteção das vítimas. Uma 
mudança apontada pelo re-
latório anual foi a relativa ao 
ônus da prova, que dispensa a 
necessidade de prova por parte 
da vítima. Outra mudança foi o 
agravamento das multas apli-
cadas, com valor máximo de 
4.289 euros, no caso de pessoa 
singular, e de 8.578 euros, no 
caso de se tratar de pessoa 
coletiva. No regime anterior, 
os limites máximos eram de 
2.525 euros e de 5.050 euros, 
respectivamente (ABr).
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