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BOLSAS
O Ibovespa: +1,18% Pontos: 
78.388,83 Máxima de +1,69% 
: 78.783 pontos Mínima de 
-0,1% : 77.399 pontos Volume: 
8,73 bilhões Variação em 2018: 
2,6% Variação no mês: -1,05% 
Dow Jones: +0,23% Pontos: 
26.124,57 Nasdaq: +0,99% 
Pontos: 8.109,69 Ibovespa Fu-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 4,1187 Venda: R$ 4,1197 
Variação: -0,43% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 4,20 Venda: R$ 4,30 
Variação: -0,46% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 4,1347 Venda: R$ 
4,1353 Variação: +0,39% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 4,0730 
Venda: R$ 4,2670 Variação: 
-0,47% - Dólar Futuro (setembro) 

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$ 1.211,50 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,23% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 158,200 
Variação: +0,13%.

Cotação: R$ 4,1210 Variação: 
-0,52% - Euro (às 17h34) Compra: 
US$ 1,1707 Venda: US$ 1,1707  
Variação: +0,12% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,8210 Venda: R$ 
4,8230 Variação: -0,31% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,7770 Ven-
da: R$ 5,0100 Variação: -0,4%.

turo: +0,97% Pontos: 79.160 
Máxima (pontos): 79.365 Míni-
ma (pontos): 77.815. Global 40 
Cotação: 720,148 centavos de 
dólar Variação: -0,16%.

“Não lamente o 
que podia ter e 
se perdeu por 
caminhos errados 
e nunca mais 
voltou”.
Cora Coralina (1889/1985)
Poetisa brasileira

(36%) e o desemprego 
(27%) foram os principais 
motivos apontados pelos 
consumidores para não pa-
gar as dívidas (ABr).

Pesquisa da Confede-
ração Nacional de 
Dirigentes Lojistas 

(CNDL) e do Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil), divulgada ontem 
(29), mostra que 46% dos 
consumidores inadimplentes 
no país acreditam não ter 
condições de sanar as dívidas 
pelos próximos três meses. 
Nessa pesquisa, 49% dos 
inadimplentes devem regu-
larizar o débito no período, 
sendo que 36% planejam 
quitar todo o valor e 13% 
apenas parte dele.

O presidente do SPC, Ro-
que Pellizzaro Junior, avalia 
que os dados reforçam a 

 Alerta: dívidas de 46% dos 
inadimplentes não serão 
pagas nos próximos 3 meses

percepção de que as pessoas 
seguem em difi culdades fi -
nanceiras mesmo com “sinais 
tímidos de melhora da econo-
mia”. Ele aponta que, embora 
a infl ação esteja controlada e a 
taxa básica de juros esteja no 
menor nível histórico, o ritmo 
atual da economia demorará 
mais para produzir efeitos 
benéfi cos na vida da maioria 
das pessoas. De acordo com 
a última pesquisa de inadim-
plentes CNDL/SPC, divulgada 
neste mês, 63,4 milhões de 
brasileiros estão negativados, 
ou seja, 41% da população 
adulta.

O estudo sobre o perfi l dos 
devedores mostra também 

que o valor médio da soma das 
pendências é de R$ 2.615,98. 
Quando considerada apenas 
a parcela masculina dos en-
trevistados, o valor é maior: 
R$ 2.934,34. As classes A e 
B também têm débitos de 
valores mais elevados, R$ 
3.718,48 na média. Entre os 
que tem renda familiar de 
até cinco salários mínimos, a 
dívida média é de R$ 2.530,96. 
A pesquisa revela também que 
14% dos inadimplentes não 
sabem quanto devem.

De modo geral, o quadro 
dos inadimplentes é composto 
por 58% de mulheres e 42% 
de homens. A média de idade 
é 36 anos e a maioria (59%) 

O quadro de inadimplentes é composto por 58% de mulheres e 42% de homens.

tem segundo grau completo 
ou incompleto. Dos consumi-
dores com contas em atraso, 
93% têm renda de até cinco 
salários mínimos e divide a 

casa, em média, com mais 
três pessoas. A maioria dessas 
pessoas reside nas regiões 
Sudeste (46%) e Nordeste 
(24%). A renda insufi ciente 

Uma “aposentadoria relati-
va”. Assim o presidente Temer 
defi niu o que pretende fazer 
após deixar o cargo, em 1º de 
janeiro. “Eu quero dizer que 
faltam quatro meses. Tive uma 
vida pública e universitária 
muito próspera. [Na Presidên-
cia] tive muitos problemas, 
mas eu já cumpri vários papéis. 
Penso que está na hora de 
uma aposentadoria relativa”, 
afi rmou em entrevista à Rádio 
Jornal de Pernambuco.

“Quero escrever alguns livros 
técnicos e também romances; já 
escrevi quatro livros, e quero ter 
muita tranquilidade”, continuou. 
“Mas não deixarei de acompanhar 
a vida pública nacional”, avisou. 
“Um ex-presidente é muito pro-
curado; pode contribuir com o 
país”, completou. Perguntado se 
também escreveria um livro sobre 
“os trancos e barrancos da Presi-
dência”, Temer revelou que sim. 

“Vou relatar os muitos equí-
vocos e falsidades. Fui vítima de 
uns detratores, muitos deles con-
denados, outros desmoralizados, 

Presidente da República, 

Michel Temer.

O candidato à presidência da 
República, Geraldo Alckmin, de-
fendeu ontem (29), em Brasília, 
um plano plurianual de safra e a 
criação do seguro de renda para 
a iniciativa privada e de um fun-
do anticatástrofe para atenuar 
grandes prejuízos. Essas e outras 
propostas foram apresentadas 
durante  um encontro promovido 
pela CNA e o Conselho do Agro, 
que reúne entidades do setor 
agropecuário.

“Se conseguirmos equacio-
nar bem o recurso de renda, 
vamos resolver as questões 
do endividamento e do crédito 
agrícola”, disse, se comprome-
tendo a oferecer um crédito 
mais barato para estimular a 
atividade econômica. No co-
mércio exterior, ele defendeu 
o combate ao protecionismo, 
com a abertura de mercados e 
novos acordos comercias, in-
clusive com países do Pacífi co. 
Para garantir a oferta de pro-
dutos nos mercados internacio-
nais, o candidato acredita que 
é preciso dar mais segurança 
jurídica aos empresários.

A proposta de Alckmin é 
zerar o défi cit primário em até 
dois anos, caso eleito. “Isso vai 
aumentar a confi ança e atrair 
investimentos para o país”, dis-
se, destacando que a estimativa 
é que a dívida pública bruta 

Alckmin apresentou propostas 

ao falar na CNA.

Belo Horizonte - O candidato 
do PDT à Presidência, Ciro 
Gomes, tenta atrair o apoio 
do prefeito de Belo Horizonte, 
Alexandre Kalil (PHS), que 
classifi cou como “um dos me-
lhores prefeitos” do País. Ciro, 
no entanto, afi rmou ainda ser 
cedo para saber se o acordo vai 
acontecer. O candidato fez cam-
panha ontem (29), no Mercado 
Central, com direito a claque.

“Estou conversando com 
muita gente. Não é hora ainda 
de anunciar Kalil. Ele é um dos 
melhores prefeitos do Brasil. Me 
agrada muito seu jeito franco 
de ser. Tenho muita afi nidade 
com ele, mas se vou ter o pri-
vilégio de seu apoio ainda não 
dá para anunciar”, disse. Ciro 
afi rmou que o povo brasileiro 
é inteligente e vai perceber 
que “alguma coisa está profun-
damente errada”. Sem citar o 
nome de Alckmin, o candidato 
do PDT criticou as alianças do 
tucano. “Acha que o povo não 
vai perceber que aí tem”?

O pedetista disse que, se 
eleito, vai reestruturar a dívida 
dos Estados, priorizando Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e Rio 
Grande do Sul. “É preciso achar 

Candidato do PDT à 

Presidência, Ciro Gomes.

Porto Alegre - O candidato à 
Presidência da República pelo 
PSL, Jair Bolsonaro, afi rmou 
em painel realizado na tarde de 
ontem (29), que não terá como 
estratégia se chegar ao segun-
do turno ser “Jairzinho paz e 
amor”. O candidato também 
disse que o País está “cansado 
do politicamente correto”. 
Bolsonaro rebateu as críticas 
à sua participação no Jornal 
Nacional, na noite de terça, e 
criticou Marina Silva e a chapa 
Alckmin/Ana Amélia.

O candidato esteve no painel 
“Brasil de Ideias”, promovi-
do pela revista Voto, com a 
presença de empresários e 
políticos, na capital gaúcha. À 
imprensa, Bolsonaro comentou 
sua entrevista ao JN e afi rmou 
que ela “quase que garantiu sua 
presença no segundo turno”. “A 
entrevista me deu uma exposi-
ção enorme, já que não vou ter 
tempo de TV”, disse.

Perguntado pela organização 
do evento sobre qual seria sua 
estratégia para o segundo turno 
“quase garantido”, ele criticou o 
ex-presidente FHC. “Não vou ser 
o Jairzinho paz e amor. As cartas 
estão na mesa. O FHC reiterou 
que num possível segundo turno, 
se aliaria ao PT”, criticou.

Bolsonaro cobrou “posição” 
de Marina Silva acerca de 

Bolsonaro, no aeroporto 

Salgado Filho, em Porto Alegre.

Rio - A economia brasileira 
está diante da oportunidade de 
vivenciar um ciclo de pelo me-
nos cinco anos de juros baixos, 
de forma sustentável, o que vai 
permitir dinamizar os investi-
mentos e crescer a atividade 
econômica, na avaliação do 
presidente do BNDES, Dyogo 
Oliveira. Segundo o executivo, 
o quadro foi criado por causa 
da recessão, que quebrou a 
inércia infl acionária e elevou 
a capacidade ociosa.

“O hiato do produto hoje é 
de tal enormidade que pode-
mos crescer pelos próximos 
cinco anos tranquilamente 
sem fechá-lo, então não haverá 
pressão infl acionária”, afi rmou 
Oliveira, citando estudo inter-
no do BNDES, em palestra 
reservada a pesquisadores do 
Centro Brasileiro de Relações 
Internacionais (Cebri), na 
manhã de ontem (29), no Rio.

Presidente do BNDES,

Dyogo Oliveira.
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Trump ironiza 
seleção brasileira

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, rece-
beu na última terça-feira (28) 
o presidente da Fifa, Gianni 
Infantino, e ironizou a seleção 
brasileira de futebol ao ser con-
siderada a “melhor do mundo”.

Depois ser questionado se 
podia responder uma pergunta, 
Trump perguntou a nacionali-
dade da repórter, que disse ser 
do “Brasil”. Ele então ressaltou: 
“o país do Futebol”. Logo após, 
a jornalista alegou que os bra-
sileiros “têm a melhor seleção 
do mundo”. 

A afi rmação foi rebatida pelo 
republicano, que fez uma refe-
rência a última Copa do Mundo. 
“Acho que vocês tiveram um 
probleminha recentemente”, 
ironizou. Durante o encontro, 
Infantino e Trump também fa-
laram sobre a Copa do Mundo 
de 2026, que será realizada em 
conjunto nos Estados Unidos, 
Canadá e México (ANSA).

CDL Anápolis

Sábado da vacinação
Estados e municípios que ainda 

não atingiram a meta de vacinar 
95% das crianças contra a pólio 
e sarampo, devem abrir os postos 
de vacinação amanhã, sábado (1º).  
A orientação é do Ministério da 
Saúde que objetiva vacinar 3,3 
milhões de crianças, de um ano a 
menores de cinco, que ainda não 
estão protegidas contra as duas 
doenças.

Brasil pode crescer pelos 
próximos 5 anos ‘tranquilamente’

não nos níveis que já tivemos, 
na política monetária. Muda-
mos de patamar efetivamente. 
O Brasil vai ser nos próximos 
anos uma economia de juro 
baixo”, disse o presidente do 
BNDES.

Questionado após a pales-
tra, Oliveira destacou que a 
economia brasileira chegou 
nesse quadro a um custo eleva-
díssimo, que foi uma recessão 
de quatro anos praticamente. 
“Em 2012, você estava com a 
taxa de juro real baixa, mas 
com a infl ação em 6%. E no 
limite da capacidade”, afi rmou. 
“O risco de uma infl ação vol-
tando ao nível de 10% ao ano 
hoje está diminuído. Somando 
a redução da inércia infl acio-
nária com uma capacidade 
ociosa, temos um espaço nos 
próximos anos para trabalhar 
com taxas de juros mais bai-
xas”, completou (AE).

Na apresentação, o executi-
vo mostrou gráfi cos apontando 
que o juro real “ex-ante” está 
atualmente em torno de 4,0% 
ao ano, níveis historicamente 
baixos. “Temos mais cinco 
anos com o hiato do produto 
aberto. Não vamos ter necessi-
dade de um aperto, pelo menos 

Michel Temer fala em 
“aposentadoria relativa”

e eu quero contar a verdade de 
tudo isso. Aliás, a verdade tem 
aparecido pouco a pouco. Vários 
fatos reveladores do que eu falei 
lá no início sobre um procurador 
da República, hoje denunciado, 
sobre o grampeador que já 
foi preso e agora condenado 
por ofender a minha honra”, 
destacou. Sem citar nomes, 
ele referiu-se ao ex-procurador 
Marcello Miller e ao empresário 
Joesley Batista (ABr).

‘Não vou ser Jairzinho paz 
e amor’, afi rma Bolsonaro

assuntos polêmicos, como o 
aborto e o porte de armas. 

Perguntado sobre fala de Al-
ckmin, que chamou a candida-
tura de Bolsonaro de “inviável” 
e disse que o deputado federal 
“perderia para qualquer um no 
segundo turno”, o candidato 
do PSL ironizou. “Ele podia 
fi car tranquilo já que não vou 
chegar a lugar nenhum”. Bol-
sonaro também afi rmou que 
“tem respeito” por Ana Amélia 
(PP), candidata a vice na chapa 
de Alckmin, mas que ela se 
“desgastou ao ir ao Centrão”. 
“Parece que ela perdeu mui-
to aqui no RS, que ela foi na 
contramão do que ela pregou”, 
disse (AE).

Alckmin defende plano 
plurianual de safra 

chegue a R$ 5,3 trilhões, ou 
seja, 77% do PIB, enquanto o 
défi cit primário previsto é de R$ 
159 bilhões. Segundo ele, isso 
pode ser feito com redução de 
despesas e reformas estrutu-
rantes, como a da Previdência.

“Nossa Constituição é deta-
lhista e enciclopédica, temos 
que mudar isso”, disse, desta-
cando que os primeiros meses 
de governo serão centrais para 
os arranjos e defi nição das re-
formas que serão feitas.

Alckmin defendeu ainda a 
simplifi cação do sistema tribu-
tário, com o estabelecimento do 
IVA, uma boa política monetária 
e um câmbio competitivo para 
incentivar a atividade empre-
endedora (ABr).

Em BH, Ciro busca apoio 
do prefeito Alexandre Kalil

uma equação para o calote da 
Lei Kandir, que esses Estados 
sofreram”, disse. Ciro defen-
deu ainda a manutenção de 
subsídios para o crédito rural. 
“É preciso que eles saibam que 
os candidatos conservadores, 
especialmente Jair Bolsonaro, 
têm uma proposta de acabar 
com subsídio. No Brasil, o 
crédito está estrangulado por-
que está concentrado na mão 
de cinco bancos apenas. Se 
acabarmos com o subsídio ao 
crédito rural, nós destruímos 
o agronegócio” (AE).
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Meditação ganha nova 
aliada: a fl utuação 

A meditação vem 

ganhando cada vez 

mais adeptos. Inúmeros 

estudos apontam os 

benefícios para a 

saúde física e mental. 

A prática envolve 

apenas a respiração, 

concentração e a 

postura 

Apesar de ser aparen-
temente simples, mui-
tas pessoas relatam 

grandes dificuldades para 
silenciarem e manterem a 
atenção plena. Nesse sentido, 
eis que surge uma nova aliada: 
a fl utuação. O “fl oating” foi 
criado nos anos 50, nos Estados 
Unidos, pelo neurocientista e 
psicanalista John C. Lilly. O 
profi ssional realizou pesquisas 
sobre os benefícios obtidos por 
pessoas que fl utuavam dentro 
de tanques de água salgada. 

Os resultados estão no livro 
“O Eu Profundo: Exploração 
da Consciência no Tanque de 
Isolamento”. De lá para cá, 
muita coisa evoluiu. O mer-
cado amadureceu e hoje já é 
possível encontrar mais de 
450 centros de fl utuação nos 
Estados Unidos. Há inclusive 
tanques de uso pessoal, para 
que as pessoas pratiquem a 
fl utuação em casa. No Brasil, 
ainda se trata de uma novidade, 
mas com forte potencial de 
crescimento devido aos inú-
meros benefícios observados. 

O tanque - que lembra muito 
uma banheira grande, mas com 
tampa - é composto por água 
com sal Epsom, ou sal amargo, 
como é mais conhecido no Bra-
sil. Essa alta concentração do 
sal possibilita a fl utuação pela 
densidade elevada da água, 
dando a sensação de falta de 
gravidade. A água fi ca a 35,5 
graus, a mesma temperatura 
média da pele de nosso corpo, 
tornando a experiência muito 
agradável. 

Além disso, os estímulos 
sensoriais são rigorosamente 
controlados, facilitando a 
prática da meditação. Como 
usa protetores auriculares, o 
fl utuador não recebe estímulos 
auditivos. O mesmo acontece 
com a visão. O praticante pode 
fi car na escuridão total ou, se 
preferir, sob as luzes de cromo-
terapia. A temperatura da água 
também reduz os estímulos ao 
tato. O ambiente com menos 
distrações, ajuda a controlar 

os pensamentos, se manter no 
presente, no aqui e agora, com 
atenção plena. 

Nesse momento de profundo 
acolhimento e encontro íntimo 
consigo mesmo, praticantes e 
não praticantes de medicação 
relatam experiências muito 
enriquecedoras. Alguns con-
seguem relaxar a ponto de 
não pensar em absolutamente 
nada. Outros relatam sentir 
emoções muito positivas, 
como felicidade, plenitude e 
liberdade. Há ainda os que 
preferem entrar no tanque com 
um assunto em mente a fi m de 
elucidar o tema. 

A fl utuação não requer ne-
nhum tipo de conhecimento 
prévio. Quem já conhece e 
pratica a meditação aproveita 
para ampliar as suas capa-
cidades. Quem não conhece 
ou tem difi culdade, consegue 
experimentar uma sensação 
de intimidade com o próprio 
corpo e mente nunca antes 
imaginada. Os benefícios acon-
tecem já na primeira sessão, 
mas tendem a melhorar ainda 
mais com a prática contínua.

E eles são muitos. Do ponto 
de vista físico, o sal Epsom atua 
diretamente na redução do 
cortisol, o hormônio regulador 
do estresse e da ansiedade. 
Também auxilia na redução da 
pressão arterial, na qualidade 
do sono e até em dores pro-
vocadas pela enxaqueca. Há 
melhorias signifi cativas ainda 
na fadiga muscular e alívio 
nas infl amações de juntas e 
articulações. 

No aspecto emocional, a 
fl utuação atua nos processos 
cognitivos, aumentando a ca-
pacidade cerebral. A memória 
tende a melhorar, assim como o 
humor. A produtividade, ener-
gia, efi ciência e a criatividade 
também sofrem impacto posi-
tivo, visto que a pessoa tende 
a treinar a atenção plena da 
consciência  para o momento 
presente. 

A fl utuação é uma prática 
complementar que ajuda a 
superar doenças físicas e 
questões psicológicas. Tanto 
os praticantes quanto os não 
praticantes de meditação ten-
dem a se benefi ciar da prática. 
Trata-se de mais uma opção na 
busca por uma vida mais plena, 
saudável e equilibrada.

(*) - É empresário e idealizador da 
Flutuar Float Center, primeiro

centro de fl utuação em São Paulo
(www.fl utuar.me/).

Tobias Nold (*)
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A ONU denunciou ontem 
(29) que o grau de repressão 
“é tão alto” na Nicarágua que 
levou cidadãos ao exílio pelo 
simples fato de expressar 
opiniões distintas daquelas 
do governo, em um padrão 
de violência que nunca cessa. 
O alto comissário das Nações 
Unidas para os Direitos Hu-
manos, Zeid Ra’ad al Hus-
sein, pediu que se observe 
a situação na Nicarágua e se 
tome medidas para prevenir 
distúrbios sociais e políticos 
ainda mais graves. O  Conselho 
de Direitos Humanos se reúne 
a partir do próximo dia 10 de 
setembro em Genebra em seu 
terceiro e último período de 
sessões do ano.

A violência que as forças 
do governo exerceram desde 
o mês de abril contra os ma-
nifestantes que reivindicavam 
a saída do presidente Daniel 
Ortega obrigou a muitos a 
fugir do país ou, pelo menos, 
tentar fazer isso, enfatiza a 
organização no relatório da 
ONU. Também foram vítimas 
de represálias que os levaram 
a adotar a mesma atitude da-

Manifestantes protestam contra o presidente Daniel Ortega, em 

Manágua, capital da Nicarágua.

David Villafranca/Agência EFE

A família do cantor, nas-
cido em 29 de agosto 
de 1958 na cidade de 

Gary, no estado de Indiana 
(EUA), se reuniu ontem (29) 
em Las Vegas para comemorar 
o aniversário de nascimento do 
artista em um evento especial 
que incluiu a apresentação do 
espetáculo “Michael Jackson 
ONE”, do Cirque du Soleil.

Os convidados participaram 
de uma festa no hotel Mandalay 
Bay como parte de uma noite 
na qual os fi lhos de Michael, 
Paris e Prince Jackson, recebe-
ram, em nome do pai e a título 
póstumo, o prêmio Elizabeth 
Taylor Legacy 2018, entregue 
pela fundação contra a Aids 
fundada pela atriz.

Embora já tenham se passado 
nove anos desde a morte do 
ídolo (25 de junho de 2009), e 
apesar de o mundo da música 
ter lamentado a inesperada 
perda de outras estrelas como 
Prince e Amy Winehouse, as 
notícias relacionadas a Michael 
Jackson continuam gerando 
grande curiosidade.

Na semana passada, a Asso-
ciação da Indústria da Gravação 
(RIAA) afi rmou que o álbum 
“Their Greatest Hits 1971-1975” 
(1976), da banda Eagles, supe-
rou “Thriller” (1982) como o 
álbum mais vendido de todos 

Michael Jackson nasceu em 29 de agosto de 1958 na cidade de Gary, Indiana (EUA).

Dez dias depois da inauguração 
na Escola de Artes Visuais (EAV) 
do Parque Lage, no Rio de Janei-
ro, a exposição “Queermuseu - 
Cartografi as da Diferença na Arte 
Brasileira” superou as previsões 
de público ao receber 14 mil 
visitantes. Segundo o diretor da 
EAV, Fabio Szwarcwald, o total 
de visitantes pode chegar a 60 mil 
até o fi m da temporada, em 16 de 
setembro e que o número supera 
qualquer exposição já recebida 
pelo Parque Lage. “Isso mostra 
a importância de promover 
cultura, promover diversidade”.

A exposição foi viabilizada por 
uma campanha de doações online 
(crowndfunding) que arrecadou 
R$ 1,081 milhão com a contribui-
ção de mais de 1,6 mil pessoas. A 
mobilização foi um esforço para 
reabrir a exposição depois que ela 
foi fechada pelo Santander Cultu-
ral em 2017, em meio a ataques 
de setores conservadores que 
acusavam a mostra de promover 
a pedofi lia e a zoofi lia.

Fabio conta que o público - de-
pois de conferir obras de artistas 
como Adriana Varejão, Bia Leite, 

Divórcio é 
‘uma coisa 

feia’, diz papa 
Francisco

Em meio à guerra aberta 
por membros da ala conser-
vadora da Igreja Católica, 
o papa Francisco afi rmou 
ontem (29), durante sua 
audiência geral, que o di-
vórcio é “uma coisa feia” e 
não representa o “ideal de 
família”. 

A declaração foi dada 
dias após o Pontífi ce ser 
acusado de acobertar casos 
de abuso sexual pelo arce-
bispo italiano Carlo Maria 
Viganò, adversário aberto 
de Jorge Bergoglio dentro 
do clero. A carta com a 
acusação é vista como uma 
possível ação orquestrada 
pela fatia conservadora do 
episcopado dos Estados 
Unidos. 

“É uma moda, lemos até 
nas revistas: tal pessoa se 
divorciou. Por favor, isso é 
uma coisa feia. Eu respeito 
tudo, mas o ideal não é o di-
vórcio, a separação, a des-
truição da família. O ideal 
é a família unida”, declarou 
Francisco, acrescentando 
que a humanidade neces-
sita do “amor duradouro” 
que “nos salva da solidão 
em meio às mentiras da 
cultura do momentâneo”.

O Pontífi ce é a favor de 
aberturas da Igreja a divor-
ciados e abordou o tema 
na exortação apostólica 
“Amoris laetitia” (A alegria 
do amor), que deu a cada 
paróquia o poder de decidir 
se pessoas que se separa-
ram podem comungar. O 
documento rendeu ao Papa 
acusações de “heresia” por 
parte de dezenas de padres 
conservadores e um ques-
tionamento público feito 
por quatro cardeais, in-
cluindo o norte-americano 
Raymond Burke (ANSA).
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Homenagens pelos 60 anos 
de Michael Jackson reforçam 

impacto do ‘rei do pop’
Comemorações, polêmicas e homenagens de diversos tipos no dia em que Michael Jackson completaria 
60 anos mostram que a magnitude do ‘rei do pop’ continua em evidência e ainda encanta o mundo

os tempos nos Estados Unidos. 
Segundo a nova apuração, o disco 
do Eagles vendeu 38 milhões de 
cópias, contra 33 milhões do mais 
famoso álbum de Michael. Mais 
estranha é a longeva polêmica 
sobre o disco póstumo “Michael” 
(2010), que nos últimos dias 
viveu um novo capítulo.

Entre os fãs do cantor circula 
há muito tempo o rumor de que 
as músicas “Breaking News”, 
“Keep Your Head Up” e “Monster” 
não contam com a voz do astro, 
mas de um impostor. A teoria 
da conspiração chegou aos 
tribunais em 2014, quando uma 
fã processou a gravadora Sony 
com esta acusação. Na semana 
passada, veículos de imprensa 
americanos afirmaram que 
a Sony tinha admitido neste 

julgamento que a voz nessas 
músicas não era a de Michael, 
uma informação que a empresa 
retifi cou imediatamente e ne-
gou de maneira contundente.

Com o dinheiro não se brinca, 
e menos ainda com o do colossal 
negócio gira em torno do ‘rei do 
pop’. Na última edição da lista 
da revista “Forbes” sobre cele-
bridades falecidas com maior 
arrecadação, ele apareceu na 
liderança pelo quinto ano con-
secutivo, com US$ 75 milhões 
faturados em 2017. É por isso 
que cada frase ou insinuação 
sobre seu legado gera polêmica, 
como uma ocorrida em feverei-
ro, quando o produtor Quincy 
Jones, ilustre colaborador do 
artista, afi rmou que Michael 
“roubou” partes de suas can-

ções de outros músicos.
Mas o magnetismo do autor 

de clássicos como “Off the Wall” 
(1979) e “Bad” (1987) também 
é apreciado nas obras inspiradas 
nele. No fi nal de junho, entrou 
em cartaz a exposição “Michael 
Jackson: On The Wall” da Natio-
nal Portrait Gallery de Londres, 
que retrata a infl uência que o 
cantor teve sobre vários artis-
tas contemporâneos. Já para 
2020 está prevista a estreia na 
Broadway de um musical sobre 
Michael Jackson que será escrito 
pela dramaturga Lynn Nottage. 
Além disso, o cantor voltou às 
paradas de sucesso em julho 
por meio do rapper canadense 
Drake, que usou em seu single 
“Don’t Matter to Me” linhas vo-
cais inéditas de Michael Jackson.

Grau de repressão na Nicarágua 
‘obriga’ fuga de opositores

queles que saíram em defesa 
dos manifestantes. A organi-
zação lamenta que “o mundo 
à parte” da crise que surgiu no 
país centro-americano, onde 
apesar do “contexto de medo 
e desconfiança gerado”, os 
protestos exigindo o respeito 
das liberdades permaneceram.

O relatório afi rma que na 
primeira fase da crise, a po-
lícia e elementos armados 
pró-governo - entre outros as 
denominadas “forças de cho-
que” - reprimiram os protestos, 

e em uma segunda etapa 
desmontaram violentamente 
as barricadas erguidas pelos 
manifestantes. “Tudo isso com 
a aprovação das autoridades 
estatais de alto nível e da Po-
lícia Nacional, muitas vezes de 
forma conjunta e coordena-
da”, aponta o relatório. Como 
resultado da repressão, mais 
de 300 pessoas morreram e 
cerca de 2 mil fi caram feridas, 
segundo apuração de diferen-
tes organizações de direitos 
humanos (ABr).

Queermuseu recebe 14 
mil pessoas em dez dias

Cândido Portinari e Lygia Clark 
- se surpreende com a polêmica 
gerada à época. “Elas não veem 
nada que fi zesse sentido para todo 
esse movimento conservador”. A 
exposição é uma opção para ter 
contato com a obra de artistas que 
abordaram a temática. 

“A exposição é muito mais po-
tente quando você vê o conjunto 
das obras reunidas nesse espaço. 
Você tem obras da Bia Leite, 
obras do Alair Gomes, e de outros 
artistas que orbitam sobre esse 
tema. O nosso grande diferencial 
foi reunir todas essas pessoas 
para trabalharem juntas”, conclui 
Fabio (ABr).

Rio de Janeiro - A Justiça do Rio 
confi rmou, em segunda instância, 
a indenização de R$ 3,9 milhões à 
família do pedreiro Amarildo Dias 
de Souza, que desapareceu na fa-
vela da Rocinha, na zona sul, onde 
morava, em 14 de julho de 2013, 
após uma abordagem policial. Em 
2016 a Justiça condenou 13 poli-
ciais militares por envolvimento 
na morte de Amarildo. Eles foram 
acusados de tortura seguida de 
morte, ocultação de cadáver e 
fraude processual.

Também em 2016, a Justiça 
determinou que o governo do 
Estado do Rio pagasse R$ 500 
mil à viúva de Amarildo, Elisa-
bete da Silva, e o mesmo valor 

Indenização de R$ 3,9 milhões à família de Amarildo

Tribunal de Justiça do Rio. Os 
desembargadores mantiveram 
os valores, mas o Estado do Rio 
ainda pode recorrer tanto ao 
próprio Tribunal de Justiça do 
Rio como ao Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) e ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) (AE).

a cada um de seus seis fi lhos, 
além de R$ 100 mil a cada um 
dos quatro irmãos do pedreiro. 

O governo do Rio recor-
reu, tentando reduzir o valor 
da indenização, e o caso foi 
julgado na última terça-feira 
(28) pela 16ª Câmara Cível do 
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para www.netjen.com.br

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br
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A - Pink Run 
Aliando um dos esportes mais praticados no mundo com a campanha 
de prevenção do câncer de mama, o Shopping SP Market promove 
a 2ª. SP Pink Run, corrida e caminhada de 5k que será realizada no 
dia 30 de setembro (domingo), com largada às 8h30. O evento terá 
novidades, com nova arena, novo percurso e muitas surpresas. As 
inscrições podem ser feitas no site (http://pinkrun.com.br/) até atingir 
o número máximo de 2.500 participantes. Pessoas com mais de 60 
anos pagam 50% do valor. O evento promove o apoio às mulheres 
que sofrem com o câncer de mama, doando parte do valor arrecada-
do com as inscrições à ONG Pense Rosa, que ampara pacientes que 
sofrem da doença. 

B - Arte da Gravura
As inscrições no 8º Prêmio Ibema Gravura 2018 terminam às 18h de 
amanhã (31). O prêmio é uma ação exclusiva aos universitários e alunos 
de escolas artes gráfi cas, visuais e de design, sendo que as premiações 
chegam ao valor de R$ 13 mil, distribuídos entre os dez primeiros lu-
gares. Realizado pela Ibema Papelcartão, terceira maior fabricante de 
papelcartão do país, o prêmio busca dar visibilidade às suas obras por 
meio da participação e exposições das artes inscritas. Apesar da sua 
aparente simplicidade, a gravura é complexa, considerada a orquestra 
sinfônica das artes plásticas. Mais informações e inscrições em: (www.
premioibemagravura.com.br). 

C - Executivos de Compras
De acordo com uma pesquisa da Deloitte, 47% dos líderes de compras 
confi am em uma estratégia digital para ajudar e otimizar a entrega dos 
resultados; 91% apontam como prioridade de foco a redução de custos 
e a efi ciência operacional do time de suprimentos. Foi pensando neste 
cenário que o Mercado Eletrônico decidiu promover, com a curadoria da 
HSM, o ME B2B Summit. O evento, que acontece no dia do comprador 
(19 de setembro) no Teatro Net, traz uma série de palestras e painéis 
que apresentam as melhores práticas, tendências e soluções inovadoras 
de comércio eletrônico B2B para facilitar o dia-a-dia dos profi ssionais. 
Inscrições: (https://www.meb2bsummit.com.br/).

D - Rumos do Câmbio
Em ano de eleição, investidores trabalham com os mais diferentes ce-
nários possíveis, levando em conta o que cada candidato pode causar 
de reação no mercado. Pensando nisso, a Thomson Reuters Financial & 
Risk organiza, no próximo dia 12, o 1º Brasil Financial Summit, evento 
que reune analistas e economistas-chefe das renomadas instituições 
fi nanceiras e os profi ssionais da marca líder em promoção de soluções 
em tecnologia para o mercado fi nanceiro. Juntos irão apresentar as no-
vidades do mercado fi nanceiro, discutir o que muda para o profi ssional 
do setor e claro, promover o debate sobre os cenários possíveis para a 
economia nacional com cada candidato. Saiba mais em:
(fi nancial-risk-solutions.thomsonreuters.info/17SW_FXsummit_Home). 

E - Quilômetro do Pão
Estão abertas as inscrições para a terceira edição da Global Energy 
Race, corrida de rua promovida pelo Grupo Bimbo que irá doar 2 fatias 
de pão para cada km percorrido por participante em todo o mundo. A 
companhia estima reunir mais de 110 mil pessoas em 35 cidades de 23 
países, que poderão optar pelos circuitos de corrida e caminhada de 3, 
5 e 10 km. O participante que percorrer o trajeto de 10 km, por exem-
plo, doará o equivalente a um pacote de pão de forma para pessoas em 
situação de vulnerabilidade social. Mais de um milhão de fatias serão 
doadas em todo o mundo. A prova em São Paulo acontece no dia 23 de 
setembro, na USP. Saiba mais em (http://globalenergyrace.ativo.com/).

F - Medicina do Esporte 
O Rio de Janeiro recebe o 35º Congresso Mundial de Medicina do Es-
porte, entre os dias 12 e 15 de setembro, no Hotel Windsor Barra. Mais 
de 180 médicos e especialistas convidados participarão de mesas de 
debate para mais de 1.500 profi ssionais e estudantes da área da saúde. 
O evento reunirá temas que abrangem o universo esportivo em um 
panorama global, entre eles, a vida ativa do atletas de alto rendimento 
e amadores, sedentarismo, prevenções de lesões e traumas, nutrição, 
doping, genética e sua infl uência em cada indivíduo, métodos para quebrar 
recordes em maratonas e o futuro dentro do universo esportivo para os 
transgêneros. Mais informações: (www.fi msrio2018.com).

G - Graduate Programme
Sonha em trabalhar em um ambiente inovador, com profi ssionais que sejam 
apaixonados pelo que fazem e queira se integrar à missão de dar asas a ideias? 
As inscrições para o Graduate Programme 2019, da Red Bull, estão chegando 
à reta fi nal. Até amanhã (31), os jovens podem se cadastrar visando a uma das 
vagas disponíveis. Oportunidade para que os trainees conheçam diferentes 
áreas e adquiram conhecimentos variados, que darão base para um projeto 
fi nal com escopo nacional quando cada um deles for direcionado à sua área de 
interesse. Os participantes também passam por um treinamento internacional 
com graduates de diferentes países nas sedes da empresa espalhadas pelo 
mundo. Inscrição: (https://jobs.redbull.com/br/pt-BR/graduate-program).

H - Certifi cação Internacional  
O Genuine Chocolate Branco, produzido pela Cargill em Porto Ferreira 
(SP) - uma das maiores companhias do mundo no processamento de 
cacau e chocolate, foi certifi cado com três estrelas pelo International 
Taste & Quality Institute (iTQi), referência mundial na avaliação e 
promoção de alimentos e bebidas de sabor superior. Esta é a segunda 
vez que o chocolate recebe o selo de Produto Excepcional e de Alta 
Qualidade. A avaliação foi realizada individualmente, a partir de teste 
cego, sem a embalagem ou qualquer tipo de identifi cação, por um 
painel de jurados de várias nacionalidades. Destinados ao mercado de 
food service, os chocolates Genuine estão à venda em distribuidores e 
lojas especializadas. Veja em: (www.facebook.com/chocolategenuine). 

I - Transparência Universitário 
Já estão abertas as inscrições do Prêmio Transparência Universitário, que 
chega a sua oitava edição. Organizado pelo Ibracon – Instituto dos Auditores 
Independentes do Brasil, o concurso cultural, que tem como objetivo incenti-
var a produção de trabalhos acadêmicos relativos à Auditoria Independente, 
é destinado a alunos cursando o 7º e 8º períodos do curso de bacharelado em 
Ciências Contábeis de Instituições de Ensino Superior. Podem ser inscritos 
trabalhos acadêmicos ou artigos científi cos, ambos individuais, produzidos 
entre os dias 1º de janeiro e 30 de novembro de 2018, e que abordem temas 
relacionados à auditoria independente e serviços correlato. Inscrições e 
mais informações: (www.ibracon.com.br/premiouniversitario). 

J - Parcerias Comerciais 
Innovation Norway é o instrumento do governo norueguês para fomentar 
a inovação e o desenvolvimento de empresas e indústrias norueguesas. 
Norway-Brazil Week(s) são as conferências e eventos sobre Tecnologia, 
Pesquisa e desenvolvimento dos setores de Óleo e Gás, Diversidade, 
Aquicultura, Oceano e Meio Ambiente realizadas anualmente pelo Team 
Norway que fomentam negócios entre o Brasil e a Noruega, geram troca 
de experiências e networking para trazer um desenvolvimento econô-
mico sustentável entre empresas brasileiras e norueguesas. Para mais 
informações, acesse: (http://norwaybrazilweek.com.br/).
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A - Pink Run 
Aliando um dos esportes mais praticados no mundo com a campanha 

D - Rumos do Câmbio
Em ano de eleição, investidores trabalham com os mais diferentes ce-

Um plano de negócio 

é uma ferramenta que 

auxilia na tomada de 

decisão

Um empreendedor, fren-
te à uma oportunidade 
identificada, precisa 

tomar a decisão de aproveitar 
(ou não) aquela oportunidade 
– decisão esta que nem sempre 
recebe indicações de que o 
negócio vai dar certo, ou está 
logicamente estruturada. O 
plano de negócios deve con-
ter uma série de raciocínios, 
baseada em estudos robustos 
de mercado que apresentem a 
possibilidade de ganhos – e sob 
quais condições estes ganhos 
virão. 

Este raciocínio é composto 
por indicadores que apresen-
tam o ganho (ou a mitigação 
das perdas). Dentro da estru-
tura do plano, há uma parte 
dedicada às operações, ou 
seja, aos recursos necessários 
para atender a demanda do 
produto/serviço que se está 
analisando. Os nomes podem 
variar conforme o autor: di-
mensionamento de operações 
(Cecconello, 2008) ou plane-
jamento operacional (Deuts-
cher, 2012) – chamaremos aqui 
de plano operacional.

Este item é composto de 
informações relacionadas à 
estrutura física, tecnologia, 
logística, fornecedores, recur-
sos humanos (política de RH, 
benefícios, salários) e até o 
curriculum vitae das pessoas 
consideradas como chave para 
o sucesso do negócio. Lembro 
sempre aos meus alunos e 
clientes que realizamos os 
objetivos através das pessoas.

Neste momento muitos dos 
meus alunos, orientados de 
TCC que fazem plano de ne-
gócio me perguntam: qual é a 
necessidade de colocar os CVs 
dos sócios, administradores e 
funcionários do empreendi-
mento no plano de negócio? 
Na edição de 26 de abril de 
2017 a Revista Exame traz uma 
matéria muito interessante 
sobre o êxodo de funcionários 

de empresas de tecnologia 
para transformarem-se em 
empresários.

O artigo chama a atenção 
que “a vivência profi ssional em 
grandes empresas de tecnolo-
gia também pode ser a senha 
para receber investimentos”. 
A matéria ainda aponta uma 
pesquisa da FGV que mostra 
que as principais razões para 
se recusar a investir em uma 
startup são: 93% - equipe 
inexperiente; 51% baixa de-
manda para o produto ou pouca 
capacidade para crescer; 35% 
falta de inovação; 12% falha 
no modelo de negócios; 12% 
outros fatores.

O conteúdo foi feito para em-
presas de tecnologia, porém, 
o raciocínio pode ser extra-
polado para outras empresas 
– startups ou não: independen-
temente de o empreendedor 
haver trabalhado anteriormen-
te em grande empresa, a ideia é 
mostrar que existe capacidade 
técnica e comportamental para 
tocar o novo negócio. 

No livro do Deutscher está 
bem explícito: “relatar as 
características profissionais 
e pessoais dos envolvidos, 
deixando explícitos os papéis 
de cada um e como os mesmos 
serão úteis na execução do pla-
no de negócios. Apresente as 
pessoas chave, que já estejam 
sendo buscadas no mercado 
para fazer parte da equipe, e 
seus respectivos currículos” 
(Deutscher, 2012). Ou seja, o 
empreendedor pode (e deve) 
cercar-se de profi ssionais que 
possam executar o plano de 
negócio e leva-lo ao êxito.

Quero finalizar com uma 
frase do livro do Cecconello, 
onde ele nos lembra que a 
decisão pelo não (negativa ao 
plano de negócio ou negativo 
ao investimento) é tão impor-
tante quanto a decisão pelo 
sim (aprovação do plano de 
negócio) – de repente o empre-
endedor não está tão pronto e 
precisa se desenvolver antes 
de iniciar o empreendimento. 

(*) - É engenheiro, consultor, coach, 
empresário e professor do ISAE – 

Escola de Negócios.

Gianfranco Muncinelli (*)

O aumento da confi ança dos serviços em agosto sugere que a fase de queda

pode estar chegando ao fi m.

Em médias móveis trimes-
trais, há uma reação po-
sitiva no indicador, que 

há quatro meses se mantinha 
em queda. Os dados divulgados 
ontem (29), no Rio de Janeiro, 
pelo Ibre-FGV, indicam que o 
resultado de agosto refl ete alta 
da confi ança em 11 das 13 prin-
cipais atividades pesquisadas.

Para Silvio Sale, consultor da 
FGV, “o novo aumento da con-
fi ança dos serviços em agosto 
sugere que a fase de queda, 
observada desde o início do 
segundo trimestre, pode estar 
chegando ao fi m, reforçando 
que talvez o momento seja 
de estabilização da curva de 
confi ança do setor. Com isso, 
permanece a sinalização de 
uma recuperação moderada 
na atividade para os próximos 
meses”. A avaliação da FGV é de 
que o componente expectativas 
é o responsável pela alta da con-
fi ança em agosto, uma vez que a 
avaliação sobre a situação atual 
permaneceu estável este mês.

O Índice de Expectativas 
(IE-S) chegou a avançar 2,9 
pontos, indo para 91,5 pontos, 
após cinco meses de quedas 
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oO Indicador de Incerteza da 

Economia (IIE-Br) recuou 1,5 
ponto entre julho e agosto, 
fechando o mês em 114,2 
pontos. Com o resultado, o 
indicador persiste na região 
de incerteza elevada (acima 
de 110 pontos) pelo sexto mês 
consecutivo. Os dados foram 
divulgados ontem (29) pelo 
Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da Fundação Getulio 
Vargas (Ibre-FGV). 

Os números indicam que o 
recuo em agosto foi dissemina-
do pelo componente Mídia, que 
caiu 3,7 pontos, contribuindo 
com 0,3 ponto para o compor-
tamento do índice geral no mês. 
O IIE-Br Expectativa chegou a 
recuar 8,5 pontos, exercendo 
contribuição contrária de -1,8 
ponto para o índice agregado. 
A pesquisadora da FGV, Raíra 
Marotta, disse que, embora a 
queda do índice de incerteza 

População brasileira 
passa de 208,4 
milhões de pessoas

A população brasileira é de 
208.494.900 habitantes, espalha-
dos pelos 5.570 municípios do país, 
de acordo com dados divulgados 
ontem (29) pelo IBGE. A estima-
tiva é referente a 1º de julho. O 
município de São Paulo continua 
sendo o mais populoso do país, 
com 12,2 milhões de habitantes, 
seguido do Rio de Janeiro (6,7 
milhões de habitantes), de Brasília 
e de Salvador, com cerca de 3 mi-
lhões de habitantes cada. De 2017 
para 2018, a taxa de crescimento 
populacional do país foi de 0,82%.

De acordo a divulgação, 17 
municípios brasileiros concentram 
população superior a 1 milhão de 
pessoas e juntos somam 45,7 mi-
lhões de habitantes ou 21,9% da 
população do Brasil. Serra da Sauda-
de, em Minas Gerais, é o município 
brasileiro de menor população, 786 
habitantes, seguido de Borá (SP), 
com 836 habitantes, e Araguainha 
(MT), com 956 habitantes. 

Os três estados mais populosos 
estão na Região Sudeste, enquan-
to os cinco menos populosos, na 
Região Norte. O mais populoso é o 
de São Paulo, com 45,5 milhões de 
habitantes, concentrando 21,8% da 
população do país. Roraima é o menos 
populoso, com 576,6 mil habitantes, 
apenas 0,3% da população total. As 
estimativas populacionais municipais 
são um dos parâmetros usados pelo 
TCU no cálculo do Fundo de Parti-
cipação e são referência para vários 
indicadores sociais, econômicos e 
demográfi cos (ABr).
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Confi ança de Serviços avança e 
atinge maior nível desde abril

O Índice de Confi ança de Serviços (ICS) subiu 1,5 ponto de julho para agosto, registrando a segunda 
alta consecutiva e atingindo 89 pontos, o maior nível desde os 91,2 pontos de abril último

sucessivas, voltando ao patamar 
de maio deste ano, quando fe-
chou em 91,4 pontos. O Índice 
da Situação Atual (ISA-S) se 
manteve estável em agosto 
com os mesmos 86,7 pontos 
de julho. Os números da FGV 
indicam, ainda, que a maior 
contribuição para a alta do Ín-
dice de Expectativa em agosto 
veio do indicador que mede a 

demanda para os próximos três 
meses, que variou 3,5 pontos, 
indo a 91,4 pontos, após queda 
em julho.

Apesar da melhora do indica-
dor de julho para agosto, a ava-
liação dos economistas da FGV 
é de que o índice de confi ança 
dos serviços “entrou numa fase 
declinante a partir de abril, não 
só pela frustração das empre-

sas, mas também pela redução 
das expectativas dada a elevada 
incerteza que vem marcando o 
processo eleitoral. Depois de 
oito meses, o índice de confi an-
ça de agosto está praticamente 
no mesmo patamar observado 
no fi nal do ano passado”. As 
informações foram coletadas 
em 2035 empresas entre os dias 
1º e 24 deste mês (ABr).

Economia tem sexto mês 
consecutivo de incerteza

de julho para agosto tenha sido 
“leve”, ele se mantém em pata-
mar elevado. 

“Entre os fatores a sustentar 
este resultado estão os níveis 
elevados de incerteza eleito-
ral, uma vez que não se sabe, 
por exemplo, se os ajustes 
necessários de natureza fi scal 
serão realizados pelo próximo 
governante”.

Outro motivo, segundo Ra-
íra, é o aumento da incerteza 
também no cernário externo. 
“A crise da lira turca contri-
buiu para a elevação da incer-
teza econômica brasileira, re-
fl etindo-se na desvalorização 
do real frente ao dólar. Dado 
o cenário atual, espera-se que 
o indicador continue elevado 
nos próximos meses” (ABr).

Os contratos de patrocínio fi r-
mados pelas equipes da Seria A, a 
primeira divisão do futebol italiano, 
para a temporada 2018-2019 so-
maram 125 milhões de euros (R$ 
600 milhões), o que representa um 
crescimento de 16% com relação 
ao último ano. Os números são da 
pesquisa anual da agência de notícias 
italiana "Sporteconomy", que avalia 
a situação fi nanceira das equipes. A 
Juventus foi o clube que mais atraiu 

investimentos, com 26,7 milhões de 
euros (R$ 128 milhões) da fabricante 
de carros Jeep e da empresa japonesa 
de vídeogames Cygames. O segundo 
lugar foi para o Sassuolo, patrocinado 
pela empresa de produtos químicos 
Mapei, que vai gastar 18 milhões 
de euros (R$ 86 milhões) para ter 
seu nome na camisa. Milan e Napoli 
fi caram empatados no terceiro lugar 
com 15 milhões de euros (R$ 72 
milhões) cada (ANSA).

Patrocínios da Serie A crescem 16% 
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Alice no país das 
maravilhosas mudanças

- “Você poderia me dizer, 

por favor, qual caminho 

eu devo seguir?”

- “Isso depende muito de 

onde você deseja chegar” 

(Lewis Carrol, Alice no 

País das Maravilhas)

Esses dias me peguei 
lendo um trecho do 
livro “Alice no País das 

Maravilhas”. Que livro fantás-
tico, recheado de metáforas 
realmente transformadoras. 
Uma das mais interessantes 
talvez seja essa da citação aci-
ma, que nos faz refl etir: “Onde 
você deseja chegar?”

Na época em que o livro foi 
publicado, em 1865, o ritmo 
das mudanças era muito mais 
lento e cada um de nós éra-
mos vistos meramente como 
parte de uma engrenagem. As 
mudanças no mundo eram tão 
poucas e tão lentas que o futuro 
era igual ao passado. O que 
deu certo no passado podia ser 
aprendido para se dar bem no 
futuro. Os tempos mudaram. 
A globalização e a tecnologia 
trouxeram novos desafi os e 
mudanças cada vez maiores e 
mais rápidas, na vida pessoal, 
profi ssional e nas empresas.

Todos nós possuímos algo, 
algum comportamento ou 
emoção, que desejamos mudar 
em nós mesmos, em nossas 
equipes ou empresas. Todos 
possuímos alguma meta, um 
objetivo ou um sonho que 
desejamos muito alcançar ou 
superar. Tanto na vida pes-
soal como na profi ssional, o 
primeiro passo para mudar ou 
para atingir objetivos é saber 
onde está no momento e onde 
desejar chegar. Mas não basta 
apenas saber “mais ou menos” 
onde se quer chegar. 

É importante saber exa-
tamente, se imaginar lá em 
todos os sentidos, de verdade. 
Como é o lugar onde quer 
você chegar? O que está você 
sentindo? Quais cores, cheiros, 
sensações deste lugar? Quem 
está lá com você? Não tenha 
vergonha... Feche os olhos e 
conecte-se verdadeiramente 
com o seu objetivo, afi nal é 
lá que você deseja chegar, 
lembra?

É esse o ponto de partida 
para mudanças consistentes 
no Coaching e na Programação 
Neurolinguística (PNL): onde 
você está agora e para qual 
direção você está indo? Qual é 
situação atual e qual a situação 
desejada? Depois de defi nidos 
claramente o ponto de partida 
e o ponto de chegada, fi ca mais 
fácil dar os próximos passos.

Defi nido o objetivo, é funda-
mental determinar os valores 
que te guiarão durante esta 
jornada. Cada um de nós pos-
sui seu próprio conjunto de 
valores e, independentemente 
de quais eles sejam, correspon-
dem ao nosso modo de se rela-

cionar com as outras pessoas 
e com o mundo à nossa volta. 
Pode ser família, trabalho, 
dinheiro, lealdade, liberdade, 
etc. Neste momento cada um 
deve olhar para dentro de si e 
refl etir o que realmente é im-
portante e o que precisa levar 
consigo para esta caminhada. 

As perguntas a se fazer neste 
passo são: Por que você está 
indo? Quais os valores que te 
guiam? Não existe certo ou 
errado, bom ou ruim, apenas 
aquilo que te fortalece no mo-
mento ou situação adequada. 

O terceiro passo para atingir 
mudanças ou alcançar objeti-
vos é determinar: Como chega-
rei lá? Qual será sua estratégia 
para a jornada? Somente após 
defi nir onde quer chegar e 
quais os valores que te guiarão 
é que você poderá traçar as 
estratégias para atingir seus 
objetivos e sonhos.

E como nenhum plano é 
infalível, o quarto passo é: E 
se algo der errado? Pode ser 
que sua estratégia ou plano 
tenham sido superdimensio-
nados ou algumas variáveis 
não tenham sido levadas em 
consideração anteriormente. 
Não tem problema. Se alguma 
coisa der errado, tenha sempre 
um plano de gerenciamento 
de risco e um planejamento 
de contingências. O que isso 
signifi ca? Signifi ca ter plano B 
e estar preparado para even-
tualidades. 

Não mude o objetivo, mude a 
estratégia e persista. Imaginou 
se um time de futebol desistis-
se do campeonato assim que 
perdesse o primeiro jogo? Ser 
fl exível e mudar a estratégia 
para alcançar o objetivo é um 
dos segredos do sucesso em 
todas as áreas. Espere sempre 
o melhor, mas esteja preparado 
para qualquer coisa. Assim 
você raramente será pego de 
surpresa e estará preparado 
para enfrentar os desafi os.

Para cada importante pas-
so, o Coaching lança mão de 
uma série de ferramentas 
para auxiliar neste processo 
de mudança, aumento de 
performance e obtenção de 
resultados. O papel do Coach 
é ajudar a pessoa, o líder ou o 
empreendedor a dar cada um 
desses passos, iluminando os 
pontos cegos e abrindo novas 
perspectivas. O objetivo de 
cada Coach é fazer com que 
seu ‘Coachee’ (aquele que 
recebe o Coaching), ao fi nal 
do processo de Coaching, seja 
autossufi ciente após descobrir 
que todos os recursos para con-
quistar seus objetivos sempre 
estiveram dentro de si mesmo.

Qual caminho você deve 
seguir? Isso depende muito 
de onde você deseja realmente 
chegar!

 
(*) - É Coach, Empreendedor

e Analista Comportamental
(contato@realizecomcoaching.com.br).

Rodolfo Vasconcellos (*)

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) recebeu 20 pedidos 
de registro de candidaturas 
avulsas à Presidência da Re-
pública. Desses postulantes, 
18 não têm fi liação partidária, 
o que contraria a previsão 
constitucional.

No artigo 14, parágrafo 3º, 
inciso V, a Constituição impõe 
como uma das condições de 
elegibilidade a fi liação parti-
dária. Dois dos que pleiteiam 
candidatura a presidente têm 
fi liação partidária: João An-
tônio Ferreira Santos (PSC) 
e Valéria Meirelles Monteiro 
(PMN).

O PSC chegou a aprovar a 
candidatura de Paulo Rabello 
de Castro a presidente, mas 
depois decidiu se unir ao Po-
demos e apoiar Álvaro Dias. 
Rabello fi cou como vice-pre-
sidente na chapa da coligação 
Pode/PRP/PSC/PTC. A jorna-
lista Valéria Monteiro chegou a 
disputar a convenção do PMN, 
mas o partido decidiu não ter 
candidato a presidente nem 
participar de coligação. Esses 

Dos 20 pedidos de registro de candidaturas avulsas,

18 não têm fi liação partidária.

De olho em
eleição, Trump chama
democratas de ‘violentos’

O presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, afi rmou que suas 
políticas serão derrubadas “com 
violência”, caso o Partido Democrata 
vença as eleições legislativas de meio 
de mandato, no dia 6 de novembro, 
quando serão renovados todos os 
435 assentos da Câmara dos Repre-
sentantes e 35 dos 100 do Senado.

No pleito, estará em jogo o 
controle do Congresso, hoje nas 
mãos do Partido Republicano. 
“Derrubarão tudo o que fi zemos e 
o farão de modo rápido e violento. 
Quando olho para os ‘antifas’ [movi-
mento antifascista], essas pessoas 
são violentas”, disse Trump em um 
encontro a portas fechadas na Casa 
Branca com líderes evangélicos.

A gravação da conversa foi obtida 
pela “CNN” e mostra o presidente 
tentando manter o apoio de um 
eleitorado determinante para sua 
vitória. “As eleições de 6 de novem-
bro são um referendo não apenas 
sobre mim, mas também sobre sua 
religião, sobre a liberdade de ex-
pressão, sobre a Primeira Emenda”, 
afi rmou Trump. “Vocês precisam 
convencer o povo a nos apoiar. Se 
não o fi zerem, será o início do fi m de 
tudo o que vocês têm”, acrescentou. 
O magnata já tem tido difi culdade 
para emplacar algumas medidas 
no Congresso mesmo sob domínio 
republicano, como a revogação do 
“Obamacare”, o sistema de saúde 
criado por Barack Obama (ANSA).

Equilíbrio das contas 
públicas e ataque a 
privilégios

A necessidade de promover o 
equilíbrio das contas públicas é 
urgente e precisa ser encarada 
como uma prioridade. A avaliação 
é do deputado Samuel Moreira 
(PSDB-SP). Para ele, sem resol-
ver o problema do défi cit fi scal, 
as outras demandas do país não 
serão sanadas. O tucano defende 
que o Brasil gaste mais com as 
pessoas e menos com o governo. 
Segundo ele, o segredo é saber 
equacionar as contas.

A crise causada pelos governos 
petistas levou o Brasil a gastar 
mais do que arrecada. No ano pas-
sado, o défi cit foi de R$ 124,401 
bilhões – o que representa 1,9% 
do PIB. A projeção é de caixa 
negativo ainda nos próximos anos. 
Moreira acredita que o sanea-
mento das contas é uma medida 
fundamental para garantir inves-
timentos e geração de empregos. 
Mas, para que esse equilíbrio seja 
possível, o parlamentar destaca 
que é preciso acabar com os 
privilégios e reduzir os gastos do 
com a manutenção do Estado.

“Existe um problema que 
precede todos os outros, se não 
os outros fi cam só na promessa: 
resolver o défi cit que já se repete 
há quatro anos. Quando você 
arrecada menos do que gasta, 
vai ter problema, até em casa. O 
governo está assim e, com isso, 
corta investimentos, empregos; 
não tem obra em andamento. 
É uma irresponsabilidade fi scal, 
uma gastança, muito privilégios”, 
aponta.

No último governo de Geraldo 
Alckmin em São Paulo (2014-
2017), Samuel Moreira foi secretá-
rio-chefe da Casa Civil do estado, 
atuando ao lado do então gover-
nador nas principais decisões que 
garantiram o equilíbrio fi nanceiro 
e importantes investimentos em 
infraestrutura, hospitais, AMES, 
UBS, habitação e educação, entre 
outros (psdbnacamara).
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Brasília - O candidato do 
Podemos, Alvaro Dias, defen-
deu a redução da taxa de juros 
para expandir o crédito rural, a 
reintegração de posse de terras 
de forma sumária e a melhoria 
da infraestrutura do País para 
o escoamento de safra, durante 
encontro de presidenciáveis 
realizado ontem (29), pela 
Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA). 

Dias elogiou o agronegócio e 
ressaltou que o superávit co-
mercial brasileiro nos últimos 
anos vem ocorrendo por causa 
do desempenho do setor. Sina-
lizou, ainda, que deve dar mais 
atenção à agropecuária, caso 
eleito. “Certamente os governos 
ainda não entenderam o valor e 
a importância da agricultura”, 
disse. Ele citou dados da FAO 
para dizer que, com o cresci-
mento da população mundial e a 
pouca disponibilidade de terras 
agricultáveis, o Brasil deve ser o 
responsável por alimentar boa 
parte da população global nas 
próximas décadas.

Falou, ainda, sobre as diver-
sas demandas apresentadas 
pelo setor. “Se adotarmos 
uma política com taxas de 
juros compatíveis com a 
nossa realidade, o governo 
não precisaria subsidiar o 
crédito rural”, falou. Sobre 
a questão agrária, afirmou 
que vai “trabalhar para que 
a reintegração de posse (de 
terras) ocorra de forma su-
mária, com o invasor tendo 
o ônus da prova”, afirmou. 
“Cabe ao governo oferecer 
segurança. É preciso uma 
atenção permanente”, disse. 

Dias falou ainda sobre ques-
tões de logística e infraestru-
tura e disse que o transporte 
multimodal é fundamental 
para melhorar o escoamento 
da produção. Já a reforma tri-
butária será força motora para 
o desenvolvimento do País. A 
política, por sua vez, será “a 
matriz de todas as reformas”. 
“Esta é a fábrica de chupins 
da República”, disse, sobre o 
sistema vigente (AE).

São 352 candidatos que 
concorrem ao cargo de 
senador em todo o Brasil, 

número maior que o de todas as 
eleições com dados consolida-
dos disponíveis no site do TSE 
(desde 1994). Quando conside-
rado o número de candidatos 
por vaga, a  concorrência é um 
pouco menor que a registrada 
nas últimas eleições, quando 
foram 185 candidaturas para 27 
vagas. A média de candidatos 
por vaga fi cou em 6,51 em 2018, 
contra 6,85 em 2014.

Das 352 pessoas que registra-
ram candidaturas ao Senado, 
quase metade (48,3%) têm 
entre 50 e 64 anos. Apenas um 
candidato tem mais de 90 anos 
e outro candidato, cuja candida-
tura ainda aguarda julgamento, 
tem 27 anos, ou seja, está abaixo 
da idade mínima para concorrer 
ao Senado, que é de 35 anos. 
A faixa que concentra os can-
didatos mais novos com idade 

São Paulo - A candidata 
a vice-presidente na chapa 
de Ciro Gomes, Kátia Abreu 
(PDT), criticou na manhã 
de ontem (29), políticas 
econômicas do governo da 
ex-presidente Dilma Rousseff, 
do qual fez parte de 2015 até o 
impeachment. Para a senado-
ra, foram feitas desonerações 
“sem critério” e o BNDES 
“pesou a mão”. Em sabatina 
do Banco BTG Pactual, Kátia 
afi rmou que as desonerações 
“prejudicaram muito o País”. 

“Isso ocorreu diante da afl i-
ção do governo anterior em 
acudir as empresas, tentar 
melhorar a vida das empresas 
para ajudar a economia. Isso 
foi dado com ótimas intenções, 
mas sem nenhuma análise de 
resultados”, disse ela, ressal-
tando que as desonerações 
saltaram de 2% do PIB no 
início do governo Lula para 
cerca de 4% atualmente. A 
senadora e candidata a vice 
de Ciro destacou ser urgente 
rever essas políticas, para 
reverter a escalada do défi cit 
fi scal do País.

Candidata a vice-presidente, senadora Kátia Abreu.

Das 352 pessoas que registraram candidaturas ao Senado, quase 

metade (48,3%) têm entre 50 e 64 anos.
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Número de candidatos ao Senado 
é o maior já registrado em eleições

Nas eleições de 2018, dois terços das vagas do Senado — 54 do total de 81 — podem ser renovadas
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do nadores e buscam a reeleição. 
Outras profi ssões recorrentes 
entre os que concorrem ao 
Senado são professor (44), 
advogado (43), deputado (41), 
empresário (30) e servidor 
público (29).

Os números foram calculados 
com base nos dados disponíveis 
na tarde da última segunda-
-feira (27) sobre os pedidos de 
registro de candidatura, que 
estão em atualização no site 
do TSE. O total pode ser dife-
rente do registrado no dia da 
eleição por causa de renúncias, 
cancelamentos e indeferimento 
de candidaturas, por exemplo. 
A renovação no Senado se dá 
por eleição majoritária, em que 
o número de votos recebidos é 
o que conta, diferentemente do 
que ocorre na Câmara, onde a 
disputa pelas vagas também 
leva em conta o número de 
votos recebido pelo partido 
(Ag.Senado).

sufi ciente (35 a 39 anos) tem 9% 
dos que concorrem ao Senado.

A maior parte dos candidatos 
é de homens: 82,7% contra 
17,3% de mulheres. Os brancos 
também são maioria e represen-
tam 65,6% do total, seguidos 

dos pardos (23,6%) e pretos 
(9,9%). Os que se declararam 
como indígenas e amarelos 
ainda são minoria, com 0,57% 
e 0,28%, respectivamente. Com 
relação à ocupação declarada 
pelos candidatos, 30 já são se-

TSE recebe 20 pedidos de 
candidaturas avulsas à Presidência

pedidos aguardam decisão da 
presidência do TSE.

O advogado Rodrigo Sobrosa 
Mezzomo encabeça uma das 
chapas avulsas. Em 2016, ele 
tentou disputar a prefeitura 
do Rio de Janeiro e recorreu 
ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) contra a rejeição de sua 
candidatura. O relator da ação 
no STF, ministro Luís Roberto 
Barroso, decidiu não liberar o 
voto para apreciação no plená-
rio antes de outubro.

Segundo dados do TSE, 

28.348 candidatos pediram 
registro na Justiça Eleitoral 
para os cargos em disputa 
neste ano: além de presidente, 
governador dos 26 estados e 
do Distrito Federal, duas va-
gas de senador por unidade da 
federação, deputado federal, 
estadual e distrital. São 13 
candidatos a presidente, 199 
a governador, 355 a senador, 
8.368 a deputado federal, 
17.526 a deputado estadual 
e 963 a deputado distrital 
(ABr).

Redução de juros e 
reintegração

sumária de posse

Vice de Ciro critica desonerações
e política do BNDES

A suave crítica de Kátia Abreu 
à política econômica do governo 
Dilma faz coro à escalada do 
tom de Ciro Gomes contra as 
gestões petistas. Na sabatina 
do Jornal Nacional da Rede 
Globo na segunda-feira (27), o 
pedetista falou que os ganhos 
econômicos dos anos Lula fo-
ram perdidos “de Dilma para 
cá”.  O presidenciável também 
rechaça sempre que possível “a 
cúpula do PT”, que, segundo 
ele, “convida o Brasil a dançar 
à beira do abismo” ao sustentar 

a candidatura de Lula.
Outro alvo de Kátia Abreu 

foi a política de incentivos do 
BNDES. “O BNDES tem uma 
presença importante, afi nal é 
um banco de desenvolvimento 
em um País em desenvolvimen-
to. Mas ele pesou a mão e con-
centrou recursos em poucos, 
poderia ter diversifi cado mais”, 
sugeriu. Aos investidores, ela 
reconheceu, no entanto, a ne-
cessidade de baratear o crédito 
para empresas em um eventual 
governo Ciro Gomes (AE).

A Câmara analisa proposta que torna obri-
gatória a individualização de tarifas de água, 
energia e gás em condomínios. A medida 
está prevista no projeto do deputado Helder 
Salomão (PT-ES), que defende o critério 
como forma de evitar que um condômino 
fi que sobrecarregado fi nanceiramente pelo 
uso abusivo de serviços como água e energia 
por parte de outro. 

O projeto, segundo Salomão, também aperfei-
çoa outros dispositivos para dar mais segurança 
a compradores de imóveis. Incorporadoras de 

imóveis serão obrigadas a contratar seguro 
para cobrir eventuais danos causados ao futuro 
comprador em decorrência de não conclusão de 
obra, atraso na entrega do imóvel e falha técnica 
ou material. A cobertura deverá durar por até 5 
anos após o Habite-se. 

“Trata-se de importante garantia aos ad-
quirentes, evitando ônus posteriores sobre as 
unidades que comprarem”, disse. O projeto será 
analisado conclusivamente pelas comissões de 
Desenvolvimento Urbano; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Condomínio poderá individualizar tarifa de 
água, luz e gás
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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)11 3531-3233 www.orcose.com.br

Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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ALTERAR O INTERVALO DO ALMOÇO
Empresa pode alterar o intervalo do almoço de 1:30 para 1:00 em 
comum acordo com os funcionários, essa ½ hora pode fracionar em dois 
intervalos de 15 minutos para café? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODERÁ ANTECIPAR FÉRIAS COM O REGISTRO NO E-SOCIAL?
Esclarecemos que não há previsão no manual de orientação do eSocial. 
Contudo, pelo fato das férias não poderem ser concedidas antes que 
o empregado complete seu período aquisitivo, entendemos que as 
férias no eSocial não conseguirá ser rodadas com 11 meses trabalhado.

TRABALHAR COMO VENDEDOR EXTERNO
Funcionário que trabalha como vendedor externo, seu horário de traba-
lho pode ser enquadrado no Artigo 62 I da CLT? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO DURANTE A ESTABILIDADE
Funcionário durante a estabilidade por acidente de trabalho 
pode solicitar demissão, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA É OBRIGADA A DISPENSAR O FUNCIONÁRIO PARA FAZER 
AULAS NA AUTOESCOLA?

A empresa não tem qualquer obrigação legal em dispensar o empre-
gado para compromissos de autoescola, conforme de deduz do artigo 
473 da CLT. A dispensa somente ocorrerá se houver previsão em 
convenção coletiva ou por liberalidade da empresa.

COMPENSAR NO MÊS SEGUINTE
Quando o INSS retido não for compensado no mês correto, pode ser 
compensado no mês seguinte? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

AGRO QUÍMICA MARINGÁ S.A.
CNPJ/MF. 61.980.181/0001-54 - NIRE 35.300.069.153

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07.08.2018
1- Data, Hora e Local: Aos sete dias do mês de agosto do ano dois mil e dezoito , às 11:00 (onze horas), em 
sua sede social, à Rua Álvares Cabral n° 1210 Bairro Serraria, Diadema, Estado de São Paulo, CEP 09980-160. 
2- Convocação e Publicações: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no §4º 
do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15/12/1976. 3- Presença: Foi verificada a presença de Acionistas, representando 
a totalidade do Capital Social, conforme registro em Livro próprio. 4- Mesa: Presidente: Umberto Silvio Mosseri; 
Secretario: Edson Cordeiro Neves. 5- Ordem do dia: A) Distribuição de Dividendos. B) Outros assuntos de 
interesse da Sociedade. Deliberações: Foi aprovada a lavratura da presente ata em forma sumária, conforme 
faculta o artigo 130, §1º da Lei 6404/76. Todas as matérias da Ordem do Dia foram postas em discussão e votação, 
tendo sido aprovadas pelos acionistas presentes, por unanimidade. A) Por unanimidade de votos e sem restrições 
os acionistas deliberaram o seguinte: Aprovar a distribuição de dividendos por conta da Reserva de Lucros o valor 
de R$ 10.000.000,00 ( Dez milhões de reais), para serem pagos no dia 16 de agosto de 2018. B) Nenhum outro 
assunto a tratar. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário 
à lavratura da presente ata no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presente assinada: 
Silamo Participações Ltda., representada por Umberto Silvio Mosseri; Jacques Mosseri; Umberto Silvio Mosseri; 
Ilana Mosseri Kaufman; Monelle Mosseri; Edson Cordeiro  Neves; Adilson Luiz Samaha de Faria; Thiago Jacques 
Mosseri; Martina Mosseri Scatigno pp. Umberto Silvio Mosseri; Yasmin Mosseri pp. Umberto Silvio Mosseri; 
Raphael Mosseri Kaufman;  Steffi Mosseri Kaufman pp. Ilana Mosseri Kaufaman   e  Thali Mosseri Kaufman 
pp. Ilana Mosseri Kaufaman. Presidente da Mesa: Umberto Silvio Mosseri: Secretario da Mesa: Edson Cordeiro 
Neves. Diadema, 07 de agosto de 2018. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Presidente da Mesa: 
Umberto Silvio Mosseri. JUCESP n° 409.731/18-3 em 23.08.2018, Flávia R. Britto Gonçalves Secretária Geral.

COMPANHIA MASCOTE DE EMPREENDIMENTOS - CNPJ/MF. nº 54.849.047/0001-53 - NIRE 353.0010858-2 - Ata da Assembléia Ge-
ral Ordinária em 16/04/2018 - Data, Hora e Local: 16/04/2018, às 09h, na sede social na avenida Paulista, 352, 11º andar, sala 112, nesta 
Capital. Convocação: edital publicado no DOESP e no jornal Empresas & Negócios dos dias 09, 10 e 13/03/2018. Presença: acionistas 
representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa:- Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi; Se-
cretário: Antonio Carlos de Sant’Anna.- Forma da Ata: a assembléia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do artigo 
130, § 1º da Lei 6.404/76. 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 
& Negócios do dia 05/04/2018, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam à disposição através de 
publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 09, 10 e 13/03/2018; 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 senhor Presidente 
declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 16/04/2018. (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; Glicínea Empreendimentos e Participações 
Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Jiva Participações e Empreendimentos Ltda., por Roberto Azevedo 
Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Limantos Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares 
Giorgi; e Refinaria Nacional de Sal S.A., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi. A presente é cópia fiel 
da original. São Paulo, 16/04/2018. Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. 
JUCESP nº 238.768/18-1 em 21/05/2018.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$mil)
Capital Reserva Res.Espec. Lc./Prej.

Eventos                          . Realiz.    Legal  de Lucros Acumul.    Total
Saldos em 01/01/18 1.700 55 2.305 - 4.060
Dividendos intermediários - - (20) - (20)
Lucro líq./(prej.)do semestre - - - 235 235
Saldos em 30/06/18 1.700 55 2.285 235 4.275
Mutações do Semestre: - - (20) 235 215
Saldos em 01/01/17 1.700 35 2.237 - 3.972
Reversão de reservas - - (300) 300 -
Dividendos intermediários - - - (300) (300)
Lucro líq./(prej.)do semestre - - - 327 327
Saldos em 30/06/17 1.700 35 1.937 327 3.999
Mutações do Semestre: - - (300) 327 27

PASSIVO  NE   30/06/18   30/06/17
CIRCULANTE      11.877        9.064
Relações Interdependências        1.831          408
Recursos em transito de terceiros 1.831 408

Outras Obrigações 4.      10.046        8.656
Carteira de câmbio 6.684 6.317
Fiscais e previdenciárias 599 689
Diversas 2.763 1.650

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.        4.275        3.999
Capital:        1.700        1.700
De Domiciliados no país 1.700 1.700

Reservas de lucros 2.340 1.972
Lucros acumulados          235          327

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 16.152 13.063

DEMONSTR. DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO (R$ mil)
Fluxos de caixa das atividades operacionais 1º Sem/18 1º Sem/17
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre e exercício 235 327
Depreciações e amortizações 49 56
Perdas em investimentos 151 -
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1) -
Provisão de impostos no resultado          206          290

         640          673
Variação de Ativos e Obrigações        2.181         (311)
(Aumento) redução de outros créditos (3.201) (2.081)
(Aumento) redução de outros valores e bens (45) (33)
Aumento (redução) em relações interfinanceiras 1.122 (341)
Aumento (redução) em outras obrigações 4.511 2.144
Imposto de renda e contribuição social pagos         (206)              -
Caixa líq. proveniente das atividades operac.        2.821          362
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Alienações de: Imobilizado de uso 71 -
Inversões em: Imobilizado de uso (321) (2)
Caixa líquido usado nas ativ. de investimento (250) (2)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Dividendos/Lucros pagos (20) (300)
Caixa líquido usado nas ativ. de financiamento (20) (300)
Aumento líquido de caixa e equiv. de caixa        2.551            60
Caixa e equiv. de caixa no início do sem./exercício 7.516 7.940
Caixa e equiv. de caixa no fim do sem./exercício 10.067 8.000

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Em 30 de Junho de 2018 e 2017 (Valores em R$ mil)

1. Contexto Operacional: Em Ata de Assembléia Geral de Constituição
realizada em 30 de outubro de 2006, foi constituída a empresa Novo Mundo
Corretora de Câmbio S/A, iniciando suas atividades em dezembro de 2006,
com prazo de duração indeterminado. A sociedade tem por objeto social
exclusivo a intermediação em operações de câmbio e a prática de opera-
ções no mercado de câmbio. 2. Apresentação das Demonstrações Contá-
beis: As demonstrações contábeis são de responsabilidade da Administra-
ção e foram elaboradas a partir das práticas contábeis adotadas no Brasil,
as quais abrangem a legislação societária, associadas às normas e instru-
ções do BACEN, consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do
Sistema Financeiro Nacional (COSIF) e do Comitê de Procedimentos Contá-
beis (CPC), quando aplicável. Estas informações contábeis foram aprova-
das 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) Estimativas
contábeis: Na preparação das demonstrações foram utilizadas estimativas
contábeis que se basearam em fatores objetivos 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 devi-
do à subjetividade inerentes ao processo de sua determinação. A Corretora
revisa as estimativas e premissas pelo menos semestralmente. 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) Permanente:
• Imobilizado de uso - São registrados pelo custo de aquisição e a depreci-
ação 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% a.a. para “Sistema
de Processamento de Dados e Sistema de Transportes” e de 10% a.a. para
as demais contas. • Intangível: São registrados os direitos adquiridos que
tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Corretora
ou exercidos com essa finalidade. São representados por softwares, regis-
trados pelo custo de aquisição e amortizados pelo método linear, com base
na vida útil estimada e segundo parâmetros e taxas estabelecidos pela
legislação tributária à taxa de 20% a.a. e) Passivos circulantes e exigíveis
a longo 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. Provisões - Uma provisão é
reconhecida no balanço quando a Corretora possui uma obrigação legal ou
constituída como resultado de um evento passado onde é provável que um
recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação e os montantes
envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. f)
Provisão para Imposto de renda e Contribuição social: A provisão para o
imposto de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável,
acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que excederem R$ 240 no
ano. E, a provisão para contribuição social está sendo calculada à alíquota
de 20%, após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. g)

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM (Valores em R$ mil) DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS (R$ mil) 1º Sem/18 1º Sem/17
Receitas de Intermediação Financeira       8.028        8.290
Resultado de operações de câmbio 8.028 8.290

Despesas da Intermediação Financeira             3              -
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 3 -

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 8.031 8.290
Outras Receitas/ Despesas Operacionais      (7.620)       (7.673)
Receitas de prestação de serviços 1.232 1.420
Despesas de pessoal (3.925) (3.256)
Outras despesas administrativas (4.257) (5.460)
Despesas tributárias (517) (552)
Outras receitas operacionais 2 188
Outras despesas operacionais (155) (13)

Resultado Operacional 411 617
Resultado Não Operacional 30 -
Resultado antes da Tributação s/Lucro e Particip. 441 617
Imposto de Renda e Contribuição Social (206) (290)
Provisão para imposto de renda (108) (155)
Provisão para contribuição Social (98) (135)

Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício/Semestre 235 327
Nº de cotas.....................................: 441.000 441.000
Lucro/(Prejuízo) por cota ..............R$ 0,53 0,74
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Resultado do Semestre/Exercício          235           327
Resultado Abrangente Total          235           327

Contingências: Os passivos contingentes são reconhecidos quando, base-
ado na opinião de assessores jurídicos, for considerado provável o risco de
perda de uma ação judicial ou administrativa, gerando uma provável saída de
recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvi-
dos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os ativos contingentes
são reconhecidos quando a administração possui total controle da situação
ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais
não cabem mais recursos. h) Caixa e equivalente de caixa: Caixa e equiva-
lente de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional e
estrangeiras, 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       10.067         8.000

Caixa 2.230 2.755
Depósitos Bancários 3.964 2.249
Disponibilidades em moedas estrangeiras 3.873 2.996

Total Caixa e equivalente de caixa 10.067 8.000
4. Composição de Saldos Relevantes
Ativo Circulante 30/06/2018 30/06/2017
Carteira de câmbio         4.781         3.707

Câmbio comprado a liquidar 2.948 2.423
Direito sobre vendas de câmbio 2.967 3.189
(-) Operação de câmbio de liquidação pronta (1.134) (1.905)

Rendas a receber           225           557
Corretagem de câmbio a receber  225  557

Diversos           410           161
Adiantamentos e antecipações 57 53
Adiantamentos p/ conta imobilizações 81 79
Impostos e contribuições a compensar 81 8
Devedores por depósito em garantia 21 21
Devedores diversos - pais 170 0

Passivo Circulante
Outras Obrigações
Carteira de câmbio         6.684         6.317

Câmbio vendido a liquidar 2.922 3.154
Obrigações por compras de câmbio 2.934 2.416
Obrigações por vendas - Taxas Flutuantes 828 747

Fiscais e previdenciárias           599           689
Impostos e contribuições sobre lucros - 107
Impostos e contribuições a recolher 599 582

Diversas         2.763         1.650
Obrigações p/compra de bens e direitos 92 41
Provisão p/pagamentos a efetuar 1.095 948
Provisões de contingências - 20
Credores diversos - País 1.576 641

5. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital social é de R$ 1.700,

NOVO MUNDO CORRETORA DE CÂMBIO S.A.
CNPJ(MF) nº 08.609.934/0001-37

Relatório da Administração:  Senhores acionistas, a Diretoria da Novo Mundo Corretora de Câmbio S/A, em cumprimento às disposições legais e estatutárias apresenta aos acionistas as Demonstrações Financeiras relativas
ao semestre findo em 30 de junho de 2018, bem como as notas explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras. O plano de negócios definido pela Administração foi aprovado pelo
Banco Central do Brasil quando da aprovação para a constituição da Corretora e é acompanhado periodicamente pela Administração.                            São Paulo, 02 de Julho de 2018                                     A Diretoria

ATIVO  NE   30/06/18   30/06/17
CIRCULANTE     15.562     12.494
Disponibilidades 3.h 10.067 8.000
Outros Créditos 4.       5.414       4.425
Carteira de câmbio 4.781 3.707
Rendas a receber 225 557
Diversos 410 161
(Provisão p/outros créditos liq. duvidosa) (2) -

Outros Valores e Bens           81           69
Despesas antecipadas 81 69

NÃO CIRCULANTE          590          569
Investimentos           49          200
Outros investimentos 49 200

Imobilizado de Uso 3.d          540          366
Outras imobilizações de uso 1.089 909
(Depreciações acumuladas) (549) (543)

Intangível 3.d             1             3
Ativos Intangíveis 37 37
(Amortização acumulada)          (36)           (34)

TOTAL DO ATIVO 16.152 13.063

dividido em 441.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Total-
mente integralizadas na data do balanço, por acionistas domiciliados no
país. b) Dividendos: Do lucro líquido apurado no fechamento de balanço do
exercício, serão destinados 5% para a constituição do Fundo de Reserva
Legal até que este alcance 20% do capital social; 25% para dividendos aos
acionistas; e, o saldo, se houver, terá a aplicação que lhe destinar a
Assembléia Geral, por proposta da Diretoria, observadas as disposições
legais atinentes à matéria. No semestre encerrado em 30 de junho de 2018,
foram distribuídos dividendos no montante de R$ 20 (R$ 300 em 2017). c)
Reservas de Lucros: As reservas de lucros são constituídas no final do
exercício social. 6. Juros de Capital Próprio: Nos semestres encerrados
em 30 de junho 2018 e 2017 não foram pagos juros sobre capital próprio,
conforme faculta o artigo 9º da Lei nº 9.249/95. 7. Contingências: Em 30 de
junho de 2018, existiam processos judiciais cuja avaliação de risco efetu-
ada pelos assessores legais foi de risco possível no montante de R$ 1
referente uma ação cível. O passivo contingente é incerto e depende de
eventos futuros para determinar se existe probabilidade de saída de recur-
sos, assim sendo não foram provisionados os processos de risco possível.

30/06/2018 30/06/2017
Quantidade Valor estimado Valor estimado

Natureza de causas das causas das causas
Processo cível - risco provável (a) 2 - 20
Descrição da contingência: (a) Processo cível - Pleito de indenização
efetuado por clientes referente ação declaratória com pedido de indeniza-
ção, no qual em 30 de junho de 2017 foi avaliado pelos assessores
jurídicos como probabilidade de perda provável. Em 31 de dezembro de
2017 foi estornado o processo da provisão devido a sentença ser favorá-
vel a Corretora, aguardando eventual recurso. 8. Gerenciamento da Es-
trutura de Capital: Visando o atendimento à Resolução nº 4.557 de 23/02/
2017 do Banco Central do Brasil, a instituição, adotou uma política de
gerenciamento de capital que constitui um conjunto de princípios, proce-
dimentos e instrumentos que asseguram a adequação de capital da insti-
tuição de forma tempestiva, abrangente e compatível com os riscos
incorridos pela instituição de acordo com a natureza e complexidade dos
produtos e serviços oferecidos a seus clientes. 9. Gerencimento de
Riscos: Gestão de risco operacional: - Foram desenvolvidas ações vi-
sando à implementação de estrutura de gerenciamento de risco operacio-
nal, 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: - A estrutura de gerenciamento do risco de
mercado encontra-se devidamente implementada, segundo as disposi-
ções contidas na Resolução nº 4.557 de 23/02/2017. 10. Ouvidoria: O
componente organizacional de Ouvidoria encontra-se em funcionamento e
a sua estrutura atende às disposições estabelecidas na Resolução CMN
4.433 de 23 de julho de 2015.

A DIRETORIA
REINALDO DANTAS - Contador CRC-1SP 110330/O-6

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ilmos. Senhores - Diretores e Acionistas da Novo Mundo Corretora de
Câmbio S/A. São Paulo SP. Opinião: Examinamos as demonstrações con-
tábeis da Novo Mundo Corretora de Câmbio S/A (“Corretora”) que compre-
endem 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 correspondente ao semestre findo naquela data, assim
como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicati-
vas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas acima apre-
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patri-
monial e financeira da Novo Mundo Corretora de Câmbio S/A. em 30 de
junho de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa
correspondente ao semestre findo naquela data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a fun-
cionar pelo Banco Central do Brasil - Bacen. Base para opinião: Nossa
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas,
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em
relação à Corretora, de acordo com os princípios éticos relevantes previs-
tos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredita-
mos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as de-
monstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração da
Corretora é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contá-
beis 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 contábeis, 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 contábeis ou com
o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluir-
mos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos reque-
ridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstra-
ções contábeis: A administração da Corretora é responsável pela elaboração
e adequada apresentação dessas demonstrações Contábeis de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autoriza-
das a funcionar pelo Banco Central do Brasil - Bacen 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 Corretora
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 Corretora são aqueles com responsabilidade pela super-
visão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsa-
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemen-
te 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 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 conjun-
to, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
contábeis. 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 demons-
trações 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 suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que
a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para plane-
jarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas,
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
internos da Corretora. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divul-
gações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso,
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa
em relação à capacidade de continuidade operacional da Corretora. Se con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
relatório de auditoria para as respectivas 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 nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
futuras podem levar a Corretora não mais se manter em continuidade opera-
cional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-
nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos,
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significati-
vas de auditoria, inclusive as eventuais de deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 14 de agosto de 2018
Veneziani Auditores Independentes - CRC 2SP13744/O-1

Sidney Rey Veneziani - Contador CRC 1SP061028/O-1
Valdecir de Oliveira - Contador CRC 1SP174801/O-1

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZAVEL L. PRAZO      3.542
DISPONIBILIDADES         570
APLICAÇÕES INTERF. LIQUIDEZ      1.034

Poupança    1.034
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS         100

Título de Capitalização   100
OUTROS CRÉDITOS      1.808

Câmbio Comprado   310
Rendas a Receber     106
Diversos    1.394
PDD - 2

OUTROS VALORES E BENS           30
Despesas Antecipadas    30

PERMANENTE           20
IMOBILIZADO DE USO   20

TOTAL DO ATIVO   3.562

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO      1.242

OUTRAS OBRIGAÇÕES      1.242
Carteira de Câmbio   244
Fiscais e Previdenciárias   613
Diversas    385

PATRIMÔNIO LÍQUIDO      2.301
Capital Social     418
Reservas de Lucros   2.212
Lucros ou Prejuízos Acumulados  - 329

CONTAS DE RESULTADO           19
Receitas Operacionais     324
(Despesas Operacionais)   - 305

TOTAL DO PASSIVO    3.562

J. ALVES  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 69.078.350/0001-77

BALANCETE PATRIMONIAL - Em 31 de Julho de 2018

JOSÉ APARECIDO CASSIANO ALVES - Diretor Presidente
SANDRA REGINA ALVES CLAUDIO - Diretora Administrativa

VALDEMIR SOPRANI  - Contador  CRC: 1SP088327/O-0

ATIVO R$
Circulante 3.568.571,09
Disponibilidades 2.569.276,67

Caixa 580.959,34
Bancos Conta Movimento 1.988.317,33

Disponib. em moeda Estrang. 235.499,56
Espécie 235.499,56

Outros Créditos 753.615,90
Negociação e Interm. Valores 738.933,36
Adiantam. e Antecip. Salariais 3.597,07
Diversos 11.085,47
Imp. e Contrib. a Compensar 935,47
Pagamentos a ressarcir 10.150,00

Outros Valores e Bens 10.178,96
Despesas Antecipadas 10.178,96

Não Circulante 28.072,98
Permanente 28.072,98
Imobilizado de Uso 28.072,98

Imobilizações em Curso 14.886,57
Instalações 4.000,00
Moveis e Equipam. de Uso 21.840,00
Sistema Comunic. - Equipam. 9.800,00
Sist. de Processam. de Dados 15.745,80
Sustema de Segurança   875,00
(-) Depreciação Acumulada (39.074,39)

Outros Ativos Intangíveis -
Gastos de Org. e Expansão  2.506,00
(-) Amortização Acumulada   (2.506,00)

TOTAL DO ATIVO 3.596.644,07

PASSIVO R$
Circulante 2.517.770,27
Outras Obrigações 2.517.770,27
Cobrança e Arrec. Tributos (IOF) 103.171,00

Fiscais e Previdenciárias 137.012,31
Imposto Renda e Contr.Social 75.268,45
Impostos e Contr. a Recolher 61.743,86

Negociação e Interm. Valores 1.811.198,89
Diversos 466.388,07

Obrig. p/aquis. bens e direitos  1.220,00
Prov. p/Pagtos. a Efetuar 465.168,07

Não Circulante
Patrimônio Líquido 1.078.873,80
Capital Social 1.036.381,00

Domiciliados no País 1.036.381,00
Reservas de Lucros 0,86

Reservas de lucros especiais 0,86
Lucros ou Prej. Acumulados (53.947,26)

Prejuízo Exercício Anterior (278.160,06)
Exercício Atual (1º Sem/18) 224.212,80

Contas de Resultado 96.439,20
Receitas Operacionais 846.338,88
Despesas Operacionais (675.378,12)
Receitas não Operacionais   1.006,89
(-) Despesas não Operacion. (260,00)
Imposto Renda e Contr.Social (75.268,45)

TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO 3.596.644,07

SAGITUR  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 61.444.949/0001-75

BALANCETE PATRIMONIAL - 31 de Julho de 2018

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora

ELIANA CASTRO DOS SANTOS BONDEZAN
Contadora   -   CRC: 1SP 141.225/O-6

Conheça quatro 
profi ssões

que lidam com
a morte

João Paulo Magalhães de Oliveira (*)

Com milhares de 

profi ssões diferentes 

registradas, não é difícil 

encontrar exemplos 

de trabalhos que são 

considerados estranhos 

para a maioria da 

população 

Tem marido de aluguel, tes-
tador de caixa, segurança 
de coqueiros, enxugador 

de gelo e até limpador de óculos 
escuros. Um setor ainda pouco 
explorado é o funerário. No entan-
to, esse mercado vem crescendo 
e várias profi ssões surgem para 
auxiliar na hora de preparar o 
funeral e dar um velório digno aos 
falecidos e confortar a família. Co-
nheça algumas curiosidades sobre 
as profi ssões dessa área:

• Carpideira: Quem acredita 
que a morte não traz nada de bom, 
se engana. As carpideiras ganham 
para chorar em velórios. No caso 
de um falecido não ter familiares 
ou amigos que chorem por ele, 
essas pessoas são contratadas e 
cobram a partir de R$ 200 por 
cada velório. Ela deixou de ser uma 
profi ssão comum, embora ainda 
esteja presente na África, Ásia e 
algumas regiões do Brasil;

• Maquiador: O profi ssional 
responsável pela preparação visual 
da pessoa falecida, emprega uma 
técnica chamada necromaquia-
gem, que consiste no conjunto de 
serviços de estética e maquiagem 
utilizada para dar uma aparência 
agradável e saudável, deixando 
a pessoa exatamente como era 
em vida. O salário vai de R$ 600 a 
2.5000 dependendo do estado que 
o falecido se encontra, pois, muitos 
casos são de pessoas que morreram 
depois de um longo tempo de inter-
nação hospitalar ou mesmo em um 
acidente, o que acaba demandando 
mais tempo e uma dedicação maior 
para a reconstrução;

• Coveiro: Também conhecido 
por sepultador, é o profi ssional que 
trabalha garantindo a organização 
dos cemitérios, a limpeza de covas 
e jazigos, cavando e cobrindo 
sepulturas, carregando caixões, 
realizando sepultamentos e exu-
mações, entre outras funções. É 
um mercado amplo, com salários 
a partir de R$ 2 mil e esse tipo de 
trabalho sempre será necessário. 
Além dessas funções, eles são 
os responsáveis por manter os 
jazigos e covas sempre limpos e 
organizados e zelar pela segurança 
do cemitério;

• Cerimonialista: Atualmente, 
um nicho foi descoberto aqui no 
Brasil e o profi ssional de ceri-
monial passou a atuar também 
em funerais. Como em qualquer 
outro evento que necessita de 
planejamento e organização, o 
cerimonialista e sua equipe atuam 
de forma distinta, resolvendo todas 
as questões práticas que envolvem 
o momento, como honras, recepção 
de parentes, amigos e convidados, 
acompanhamento da família, orga-
nização dos espaços próximos aos 
caixões e leituras de mensagens.

(*) - É Diretor Comercial do Cemitério 
Colina dos Ipês, localizado

na cidade de Suzano.

Nec Soluções de Segurança Cibernética Brasil S.A.
CNPJ/MF Nº 00.417.120/0001-99 - NIRE Nº 35300483138

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 07/08/2018
Data/Hora/Local: 07/08/2018, às 11hs., na sede social, em São Paulo/SP. Mesa: Presidente - Hiromi Furumo-
to, Secretária - Ana Maria F. A. Ravaglia Duarte. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada. Decisões: 
I. Balanço Patrimonial Intermediário levantado em 30/06/2018, publicado em 26/07/2018 nos jornais DOESP 
e Gazeta/SP, em conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 23 do Estatuto Social (AGE 26.02.2018) e 
levantado conforme deliberação do Conselho de Administração. II. Lavratura desta Ata de AGE e seu registro 
perante os órgãos competentes, com o sumário dos fatos ocorridos e a transcrição das deliberações tomadas. 
Encerramento: A Ata foi lida aprovada e assinada pelos presentes no livro social aplicável. Assinaturas: 
Mesa - Hiromi Furumoto - Presidente; Ana Maria F. A. Ravaglia Duarte - Secretária. Acionistas: Nec Latin 
America S.A. (por.Hiromi Furumoto e Eiji Seki), Marcelo Barcellos de Campos Moreira e Rogério Alexandre 
Teixeira Reis. JUCESP nº 409.732/18-7 em 23/08/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Especial

Camila Boehm/Agência Brasil

A proposta em discussão tem posição contrária 
tanto do Ministério da Agricultura, como de re-
presentantes do setor da agricultura orgânica, em 

situação oposta à polêmica do PL 6299/02, que trata do 
registro, fi scalização e controle dos agrotóxicos no país, 
com defensores na Câmara e críticas de especialistas e 
entidades.

O texto do projeto 4576/2015 prevê que a venda direta 
de produtos orgânicos do produtor ao consumidor po-
derá ser feita apenas por agricultor familiar integrante 
de organização de controle social cadastrada nos órgãos 
fi scalizadores. O Ministério da Agricultura se posicionou 
contra o projeto e recomendou que não fosse dado pros-
seguimento à proposta por considerar que prejudica o 
desenvolvimento da atividade da cadeia produtiva de 
orgânicos. Em nota técnica, o ministério concluiu que 
“além de não contribuir com o que já está regulamenta-
do, restringe a comercialização a milhares de pequenos 
agricultores, ou mesmo feirantes, uma parcela importante 
da cadeia produtiva”.

Vice-presidente da região Centro-Oeste da Associação 
Brasileira de Agroecologia (ABA), Rogério Dias, disse que 
o objetivo do projeto era aumentar a segurança para o con-
sumidor, no entanto, não foi redigido de maneira correta 
e gerou polêmica. “Se você pega a lei que dispõe sobre 
agricultura orgânica, o decreto e a instrução normativa 
que complementa a regulamentação, os meios já estão 
dados para fazer o controle e a segurança. O que precisa 
é ter como executar isso de uma forma efi ciente, então 
precisa ter mais fi scais, uma ação maior, mais trabalhos 
de orientação aos consumidores e comerciantes. Não é 
mudando a legislação que vai melhorar essa questão”.

O projeto defi ne que apenas o agricultor familiar ca-
dastrado pode realizar venda direta, quando a venda é 

Câmara discute propostas polêmicas 
sobre orgânicos e agrotóxicos

O projeto de lei 4576/2015, que trata da comercialização de alimentos orgânicos, aguarda parecer na Comissão 
de Defesa do Consumidor para seguir em tramitação na Câmara

Há várias gerações a agricultura orgânica 
está presente na rotina da família da 

paraibana Maria Alves, de 65 anos, uma das 
coordenadoras de um movimento de produção 
regional na Grande São Paulo. O exemplo veio 
da avó que viveu mais de 100 anos e dedicou-se 
à agricultura. “Eu vivi sempre na agricultura. 
Com 7 anos, eu já ajudava meu pai. Em família 
de agricultores, os fi lhos já começam muito cedo 
a trabalhar. Minha avó viveu 101 anos, sempre 
na agricultura, foi uma mulher que enfrentou 
muitas coisas, mas ela criou os fi lhos dela e era 
uma mulher feliz”, disse.

No ano passado, o setor de orgânicos, in-
cluindo alimentos – in natura e industrializados 
–, cosméticos e têxtil, faturou R$ 3,5 bilhões 
apenas no mercado nacional, de acordo com 
dados do Conselho Brasileiro da Produção 
Orgânica e Sustentável (Organis). Em 2016, 
o faturamento foi R$ 3 bilhões. No primeiro 
ano do levantamento, em 2010, o setor havia 
faturado R$ 500 milhões. Segundo o Ministério 
da Agricultura, atualmente são 17.075 registros 
de entidades produtoras de orgânicos no país, 
das quais cerca de 70% dos produtores são de 
agricultura familiar.

Em 2013, eram apenas 6.700 registros. O 
último censo do setor, de 2006, mostra ainda 
que a agricultura familiar participava com 
30% do valor bruto da produção agrícola e 
agropecuária no Brasil, o que representava 
em torno de R$ 12 bilhões, segundo dados 
do ministério.

Existem dois tipos de certifi cação para produ-
tores orgânicos. O ministério tem, atualmente, 
oito certifi cadoras credenciadas que fazem a 
fi scalização das propriedades e assumem a 
responsabilidade pelo uso do selo brasileiro.

Há também os Sistemas Participativos de 
Garantia (SPG), em que grupos formados por 
produtores, consumidores, técnicos e pesqui-
sadores se certifi cam, ou seja, estabelecem 
procedimentos de verifi cação das normas de 
produção orgânica daqueles produtores que 
compõem o sistema. Tanto as certifi cadoras 
quanto os SPG precisam ser credenciados no 
Ministério da Agricultura.

Para a agricultora Maria Alves, a importân-
cia da produção orgânica está em preservar 
a terra, oferecer alimentação de qualidade à 
sociedade e cuidar da própria saúde ao não 
utilizar agrotóxicos e ainda produzir no mo-
delo chamado agroecológico com respeito à 
biodiversidade e aos ciclos biológicos. “Isso é 
segurança alimentar, mas ainda não temos so-
berania porque a pequena agricultura também 
precisa de incentivos, de ciência, de técnicas 
de apoio para podermos ampliar. É bom que 
todo mundo coma bem, por que não?”, reagiu.

Maria defende que o princípio econômico 
que rege a produção agrícola é o do 'lucro 
ótimo' e, não do 'lucro máximo'. “Você já 
ouviu falar que pequeno produtor fi cou rico 
plantando? A ideia não é o lucro máximo, a 
gente tem que pensar no lucro ótimo: eu tiro 

Projeto prevê que a venda direta de produtos orgânicos do produtor ao consumidor poderá ser feita apenas por 
agricultor familiar de organização de controle social.

Feira de orgânicos na zona sul de São Paulo.

Produção orgânica está em expansão no país
Rovena Rosa/ABr

meu sustento, eu consumo aquilo que eu planto 
com segurança e o excedente eu comercializo 
com segurança também porque você vem ad-
quirindo consciência”, disse.

Maria discorda da supervalorização dos 
produtos orgânicos em relação ao preço que 
é comercializado nos supermercados. “O certo 

não é ter um produto para ganhar muito di-
nheiro, esse produto vai para as mesas, vamos 
fazer um preço que as pessoas tenham aces-
so. Produzir com qualidade, talvez não com 
quantidade, porque quando você pensa em 
quantidade você vai explorar ou o homem ou a 
terra. Não pode ser um projeto de exploração 
e recursos", disse.

Rovena Rosa/ABr

feita para alguém que não vai revender. “Ele proibiu que 
os outros agricultores, que são orgânicos e cumprem a 
legislação possam fazer venda direta. Isso é absurdo. 
Qualquer produtor que seja orgânico e que tenha a cer-

tifi cação [pode fazer venda 
direta atualmente]", acres-
centou. Dias afi rmou que 
nem todo produtor orgânico 
é cadastrado como agricultor 
familiar. 

Para conseguir certifi cação 
de agricultura familiar – a 
Declaração de Aptidão ao 
Pronaf (DAF) –, é preciso 
cumprir alguns requisitos. 
Ele cita, por exemplo, o 
caso de aposentados que são 
agricultores, mas não podem 
ser incluídos na certifi cação 
porque tem uma outra renda, 
fora a da produção agrícola. 
O projeto, além de limitar 
a venda direta a apenas 
agricultores familiares, res-
tringe também os locais de 
comercialização, que deverá 
ser feita somente “em pro-
priedade particular ou em 
feiras livres ou permanentes, 

Armazém do Campo vende produtos orgânicos em Campos Elísios,
região central de São Paulo.
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instaladas em espaços públicos”. O novo texto, segundo 
Dias, prejudicaria também a venda dos orgânicos pelo 
agricultor familiar para órgãos públicos.

“Como o governo compra para doar para pessoas que 
estão em situação de insegurança alimentar ou compra 
para botar na merenda escolar, então é venda direta”, 
disse Rogério. “Mas, pelo novo projeto, não poderia mais 
fazer, porque ele diz que [a venda] só pode ser em feira”, 
acrescentou, avaliando que são limitações que não trazem 
vantagens e só causarão problemas à comercialização.

A professora do Departamento de Geografi a da USP, 
Larissa Mies Bombardi, afi rmou que o projeto está na 
contramão das decisões recentes dos países europeus. 
“O Brasil está retrocedendo porque a União Europeia 
tem sido cada vez mais restritiva e acabou de banir al-
guns inseticidas em função da mortandade de abelhas. 
E a gente está afrouxando [a legislação]”, disse Larissa 
Bombardi.

No fi nal de junho, o projeto foi aprovado em uma co-
missão especial da Câmara, mas ainda tem que ser apre-
ciado pelo plenário da Casa para virar lei. A professora 
alertou sobre as ameaças apontadas no atlas. “Trinta 
por cento dos [agrotóxicos] que usamos no Brasil são 
proibidos na União Europeia. As quantidades também 
são exorbitantes. Com um agravante que, no Brasil, a 
gente não tem fi scalização. Não tem fi scalização de re-
síduo de agrotóxico".
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Passivo Nota Explicativa     2018     2017
Circulante       215       212
Outras obrigações       215       212
Fiscais e Previdenciárias 51 51
Diversas 6 164 161
Não Circulante
Diversos 6         46       328
Patrimônio Líquido 10       687    1.017
Capital Social
De Domiciliados No País 450 450
Reserva Legal 69 69
Reservas de Lucros 435 498
Lucros e Prejuízos Acumulados      (267)            -
Total do Passivo       948    1.557

Ativo Nota Explicativa     2018     2017
Circulante       674    1.276
Equivalentes de Caixa 4       230    1.013
Outros Créditos       416       239
Rendas a Receber 5 340 177
Diversos 6 90 67
Prov. Outros Cred. de Liquidação (14) (5)
Outros Valores e Bens         28         24
Não Circulante
Diversos 6       168       149
Imobilizado de Uso 7         97       121
Intangível 8           9         11

Total do Ativo       948    1.557

    NGO - ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO L    NGO - ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO L    NGO - ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO L    NGO - ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO L    NGO - ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.TDA.TDA.TDA.TDA.
  CNPJ/MF nº 65.635.377/0001-62

Relatório da Administração
“Aos sócios, submetemos à apreciação de V.sas. as demonstrações contábeis da NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda., que compreendem os balanços patrimoniais e as respectivas demonstrações financeiras, bem como as notas explicativas, referentes aos semestres findos
em 30 de junho de 2018 e 2017, acompanhados do relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis, em cumprimento à legislação vigente. A auditoria independente verifica o sistema de controles internos de acordo com a Resolução 2.554/98 e atualizações
posteriores, e o componente organizacional de ouvidoria encontra-se em funcionamento, atendendo as determinações da Resolução 4.433/15”.                  São Paulo, 02 de agosto de 2018. A Administração

Balanços Patrimoniais em 30 de Junho de 2018 e 2017 - (em R$ mil) Demonstração de Resultado Semestres Findos
em 30 de Junho de 2018 e 2017 - (em R$ mil)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Semestres findos em 30 de junho de 2018 e 2017 - (Em R$ mil)

1. Contexto Operacional: A NGO - Associados Corretora de Câmbio Ltda. (“NGO” ou
“Corretora”), com mais de 20 anos de atuação no mercado, é reconhecida pela credibilidade
e eficiência na assessoria cambial e consultoria empresarial das transações oriundas de
comércio e de natureza financeira. Desde sua constituição, e regida pela atividade que foi
autorizada, a Corretora oferece serviços de terceirização documental de importação e expor-
tação, tratando do registro de todas as operações desde as suas origens nas empresas, eviden-
ciando toda a dinâmica de fluxos financeiros e emitindo relatórios gerenciais. Desta forma, a
NGO também contribui com documentos para a gestão das empresas. A Missão da NGO é
oferecer soluções nas negociações, que garantam o melhor custo benefício para o cliente. Com
uma filosofia moderna de atuação baseada no sentido de parceria. Destaca-se pela prestação
de serviço personalizado, apresentando soluções completas para seus clientes, por isso, é
referência no mercado de câmbio e comércio exterior, sendo detentora de prêmios de reconhe-
cimento público como a “TOP OF MIND” 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis:
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as disposições contidas na Lei
das Sociedades por Ações, com alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09,
em conjunto às normas do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil
(Bacen) e modelo do documento previsto no Plano Contábil das Instituições do Sistema Finan-
ceiro Nacional (COSIF). O Comitê de Pronunciamentos Contábeis “CPC” emitiu pronuncia-
mentos relacionados ao processo de convergência contábil internacional, aprovados pela CVM,
porém, nem todos foram homologados pelo BACEN. As Demonstrações Contábeis estão
apresentadas em Reais, moeda funcional e de apresentação da NGO e foram aprovadas, pela
Administração, em 25 de julho de 2018. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: As
principais práticas contábeis são as seguintes: a. Apuração do resultado: O resultado é
apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas
devem ser incluídas nas apurações dos resultados dos períodos em que ocorrerem, simulta-
neamente quando se correlacionarem, independentemente se recebimento ou pagamento. As
receitas e despesas correspondentes ao período futuro são apresentadas em conta redutora
dos respectivos ativos e passivos. b. Caixa e equivalentes de caixa: As disponibilidades são
representadas por recursos em moeda e aplicações financeiras, acrescidas dos rendimentos
auferidos até a data do balanço, deduzidas de provisão para desvalorização, quando aplicável.
As disponibilidades não possuem restrições de uso e tem risco insignificante de mudança de
seu valor justo. c. Títulos e Valores Mobiliários e instrumentos financeiros derivativos:
Registrados pelo custo de aquisição e acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do
balanço, são classificados, quando aplicável, conforme a Circular 3.068, de 08/11/2011, do
BACEN, sendo: i) Títulos para negociação: Títulos e Valores Mobiliários adquiridos com o
propósito de serem ativa e frequentemente negociados, avaliados pelo valor de mercado em
contrapartida ao resultado do exercício e/ou período. ii) Títulos disponíveis para venda: Títulos
e Valores Mobiliários que poderão ser negociados, porém não são adquiridos com o propósito
de serem ativa e frequentemente negociados, em contrapartida à conta destacada no patrimônio
líquido. iii) Títulos mantidos até o vencimento: Títulos e Valores Mobiliários para os quais haja
intenção ou obrigatoriedade e capacidade financeira da Corretora para sua manutenção em
carteira até o seu vencimento, registrados pelo custo de aquisição ou pelo valor de mercado
quando da transferência de outra categoria. Os títulos são atualizados até a data de vencimento,
não sendo avaliados pelo valor de mercado. Os ganhos e perdas de títulos disponíveis para a
venda, quando realizados, serão reconhecidos na data de negociação na demonstração do
resultado, em contrapartida a conta específica no patrimônio líquido. As reduções no valor de
mercado dos Títulos e Valores Mobiliários disponíveis para a venda e dos mantidos até o
vencimento (quando aplicável), abaixo dos respectivos custos atualizados, quando não
impactados por eventos temporários, serão considerados no resultado como perdas realiza-
das. Em 30 de junho de 2017 e 2016, a Corretora não possuía operações com instrumentos
financeiros derivativos. d. Rendas a receber: Os valores a receber de prestação de serviços
são registrados pelo valor contratado. A Administração avalia, constantemente, a necessidade
de provisão para créditos de liquidação duvidosa em relação à perspectiva de realização de
seus recebíveis. e. Outros Valores e bens e diversos: Demonstrado pelo valor de custo ou
de realização, incluindo os rendimentos auferidos até a data do balanço, quando aplicável. f.
Imobilizado e intangível: O Imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição, deduzindo-se
a depreciação acumulada. As depreciações são calculadas pelo método linear, que conside-
ram o tempo de vida útil-econômica dos bens, sendo conforme demonstrado na Nota Explicativa
n° 7. O Intangível corresponde aos direitos adquiridos que tenham por objeto, bens incorpóreos
destinados à manutenção da Corretora. Quando aplicável, são amortizados no prazo de cinco
anos (20% ao ano). A Administração da Corretora avalia ao menos uma vez no exercício social,
a necessidade de provisão ao valor recuperável de seus ativos, sendo que para os semestres
findos em 30 de junho de 2016 e de 2015, não foram apuradas perdas substanciais que neces-
sitassem a apresentação de ajustes em suas Demonstrações Contábeis. g. Redução ao valor
recuperável de ativos (Impairment): Os ativos financeiros e não financeiros são avaliados
para averiguar se há evidência significativa de que tenha ocorrido uma perda no seu valor
contábil. Uma perda por redução ao valor recuperável de ativo financeiro e não financeiro é
reconhecida no resultado do período se o valor contábil do ativo ou unidade geradora de caixa
exceder o seu valor recuperável. h. Outros ativos e passivos: Demonstrado por valores
conhecidos e calculáveis, acrescidos dos encargos incorridos até a data do balanço, quando
aplicáveis. Os passivos demonstrados incluem os valores conhecidos e mensuráveis, acres-
cidos dos encargos e das variações monetárias incorridos, quando aplicável. i. Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): A
provisão para o imposto de renda é calculada à alíquota de 15% mais adicional de 10% e a
contribuição social é calculada à alíquota de 15%, sendo que a partir de 1º de setembro de 2015
passou a ser calculada à alíquota de 20%, após efetuados os ajustes determinados pela legis-
lação fiscal. Em conformidade com a Lei nº 11.941/09, as modificações no critério de reconhe-
cimento de receitas, custos e despesas na apuração do lucro líquido do período, introduzidas
pela Lei nº 11.638/07 e pelos artigos 37 e 38 da Lei nº 11.941/09, não produziram efeitos na
apuração do Lucro Real. j. Ativos e passivos contingentes: O reconhecimento, a mensura-
ção e a divulgação dos ativos e passivos contingentes, e obrigações legais são realizados de
acordo com os critérios definidos na Resolução 3.823/09 e Pronunciamento Técnico CPC 25,
emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), obedecendo os seguintes critéri-
os: Ativos contingentes – São reconhecidos nas Demonstrações Contábeis somente quando da
existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem
mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo. Passivos contingentes – São
reconhecidos nas Demonstrações Contábeis quando, baseado na opinião de assessores jurí-
dicos e da Administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou
administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando
os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contin-

gentes classificados como de perdas possíveis não são reconhecidos contabilmente, sendo
divulgados nas Notas Explicativas, conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 8. 4.Caixa
e Equivalentes de Caixa: Para fins de Demonstração dos Fluxos de Caixa, e conforme
Resolução CMN 3.604/08, o valor de Caixa e Equivalentes de Caixa da NGO, estavam com-
postos conforme segue:

30/06/2018 30/06/2017
Depósitos bancários a vista 39 44
Caderneta de poupança             191             969

230 1.013
Os depósitos bancários e caderneta de poupança são realizados em Instituições Financeiras
de primeira linha, considerados pela Administração da Corretora, como suficientes para o
cumprimento de obrigações de curto prazo. A aplicação financeira é prontamente conversível
em caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
5.Rendas a receber 30/06/2018 30/06/2017
Títulos a vencer
0 a 30 dias 167 134
30 a 60 dias 19 19
Títulos vencidos
0 a 30 dias 52 7
31 a 90 dias 86 -
Acima de 90 dias               16               17

340 177
O valor da provisão para devedores duvidosos, quando aplicável, leva em consideração o
histórico de perdas e análises dos vencimentos dos títulos, garantias envolvidas, renegociações
e atual análise da situação financeira da contraparte. A Administração vem realizando análises
constantes em suas contas a receber, baixando-os quando considerados de difícil realização.
6.Outros Créditos Diversos e Obrigações Diversas

               30/06/2018                30/06/2017
Circulante     Ativo Passivo     Ativo Passivo
Adiant. a funcionários 7 - 4 -
Adiant. a fornecedores - - - -
(i) IR a recuperar 83 - - -
Salários e enc. trabalhistas - 129 30 127
Outros              -           35 33           34

90 164 67 161
Não Circulante
I. R a compensar/recuperar 125 - 106 -
Depósitos Judiciais - - - -
Prov. passivos contingentes 43 43 43 43
Outros pagamentos - 3 - -
(ii) Prov.obrig. Previdenciárias - - - 193
(iii) Prov.Aviso Prévio Indenizado              -              -              -           92
Total 168 46 149 328
(i) Os impostos a recuperar, referem-se substancialmente às retenções nas notas de corre-
tagem de câmbio, durante o exercício. (ii) A partir de 12/2015, a Administração optou por
realizar a provisão da multa de 50% sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
da totalidade dos funcionários ativos, considerando como política conservadora de prevenção
de riscos e controle de passivos. Esta provisão foi revertida em janeiro/18. (iii) A partir de
05/2017 a Administração optou por realizar a provisão do aviso prévio indenizado da totalidade
dos funcionários ativos, considerando como política conservadora de prevenção de riscos e
controle de passivos. Esta provisão foi revertida em janeiro/18.
7.Imobilizado: a. Composição dos saldos

Taxa de
Depreciação                30/06/2018 30/06/2017
    Anual (%)    Custo  Depreciação  Líquido     Líquido

Instalações 10 5 4 1 2
Móveis e Utensílios 10 116 66 50 62
Máquinas e equipamentos 10 80 48 32 39
Equipamentos de informática 20          120                   106            14               18
Total 321 224 97 121
b. Movimentação do custo 30/06/2017                                                          30/06/2018

      Custo Adições   Baixas   Transf.    Custo
Instalações 5 - - - 5
Móveis e Utensílios 116 - - - 116
Máquinas e equipamentos 105 6 31 - 80
Equipamentos de informática             125               -             5              -          120
Total 351 6 36 - 321
8.Intangível: Composição dos saldos

Taxa de
Amortização                30/06/2018 30/06/2017
    Anual (%)    Custo Amortização  Líquido     Líquido

Desenvolvimento
  de Logiciais 20            17                       8              9               11
Total 17 8 9 11
Movimentação do custo 30/06/2017                                                            30/06/2018

       Custo Adições   Baixas   Transf.    Custo
Desenvolvimento de Logiciais               15              2              -              -            17
Total 15 2 - - 17
9. Ativos e passivos contingentes: A Corretora depositou judicialmente o tributo relativo à
Contribuição Social em conta judicial, vinculada a ação que objetiva a declaração de ilegalidade
de sua exigência. Como contrapartida foi registrada a obrigação no Passivo Circulante. A
Administração da Corretora entende que as provisões constituídas são suficientes para atender
as eventuais perdas decorrentes dos respectivos processos, considerando os critérios descri-
tos na Resolução n° 3823/09 do BACEN. Não existem, em curso em 30 de junho de 2017 e de
2016, processos administrativos por descumprimento das normas do Sistema Financeiro
Nacional ou de pagamento de multas, que pudessem impactar representativamente nas De-
monstrações Contábeis e operações da Corretora. 10. Patrimônio Líquido: a) Capital So-
cial: O Capital social, em R$ mil 450, totalmente subscrito e integralizado, está representado
por 450 (quatrocentos e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada. Os resultados
distribuíveis, apurados anualmente ou em períodos inferiores, serão divididos ou suportados

pelos sócios, que farão deliberações específicas e em documento formal. b) Reservas: Con-
forme disposições estatutárias e determinação da Lei n° 6.404/76, a Corretora destina 5% do
lucro líquido do exercício social para Reserva Legal, atendendo aos limites estipulados na
legislação vigente. c) Dividendos: Conforme disposições estatutárias estão estipuladas aos
acionistas, dividendos que, correspondam no mínimo, a 25% do Lucro Líquido do exercício.
11. Receitas de prestação de serviços 30/06/2018 30/06/2017
Corretagem de câmbio 954 704
Intermediação de negócios             179             698

1.133 1.402
12. Despesas de Pessoal 30/06/2018 30/06/2017
Benefícios 188 202
Encargos sociais 112 175
Proventos 334 399
Reversão FGTS Indedutível (201) (22)
Reversão Aviso Prévio Indedutível              (92)               92

341 846
13. Outras despesas administrativas 30/06/2018 30/06/2017
Aluguel e condomínio 69 65
Comunicações 26 31
Manutenção e conservação 19 12
Processamento de dados 60 58
Serviços técnicos especializados 42 40
Transportes 26 35
Depreciações e amortizações 16 17
Outras despesas               74               73

332 331
14. Despesas tributárias 30/06/2018 30/06/2017
ISS 57 70
COFINS 45 57
PIS 7 9
PERT 614 0
Outros                  -                 2
Total 724 138
15. Outras receitas e despesas operacionais
Receitas 30/06/2018 30/06/2017
Receitas Financeiras - -
Bens e Equipamentos de pequeno valor - -
Prejuízo na venda de bens (3) -
Despesas não dedutíveis - -
Outras despesas operacionais                  -                 5
Total (3) 5
16. Estrutura de Gerenciamento de Riscos Operacionais e de Mercado: A Diretoria da
NGO, em cumprimento aos normativos requeridos pelo Banco Central do Brasil, designou a
Diretoria Administrativa e de Controladoria como responsável pela estrutura de gerenciamen-
to de risco operacional, que elaborou o Manual de Compliance e Gerenciamento de Risco
Operacional - Volume I, que contém todas as definições da estrutura organizacional e dos
componentes do gerenciamento de riscos operacionais, política de gerenciamento de riscos
operacionais e de plano de contingências, além de capítulo específico sobre a prevenção de
lavagem de dinheiro. O Manual de Compliance e Gerenciamento de Risco Operacional -
Volume II, que contém matérias específicas técnicas de apoio ao Volume I e, mais, os Manuais
de Controles Internos - Rotinas Departamento de Pessoal (DP) e Rotinas Departamentos
Contabilidade e Fiscal, todos devidamente registrados, no 1º. Oficial de Registro de Títulos e
Documentos de São Paulo, sob número 3256716, e no 6º. Oficial de Registro de Títulos e
Documentos de São Paulo, sob nºs. 1494208 e 1494209, respectivamente. O gerenciamento de
riscos de mercado está alinhado às diretrizes do Banco Central do Brasil e aos conceitos do
Comitê da Basiléia, apresentando nos semestres de 2018 e 2017, situação normal de exposição
aos riscos dessa natureza. 17. Ouvidoria: A NGO possui formalizada e operacionalizada a
área de Ouvidoria em atendimento às disposições da Resolução nº 4433/2015 do CMN, que
consiste em atuar como canal de comunicação entre a Corretora e seus clientes para soluci-
onar eventuais pendências e prestar esclarecimentos sobre seu produto. 18. Limites opera-
cionais: Através de seus Instrumentos Normativos e em busca da Convergência com os
aspectos prudenciais trazidos pelo Acordo de Basiléia, o BACEN alterou e vem modernizando
sua metodologia de cálculo do Patrimônio, bem como as ponderações por graus de risco. A
Corretora tem seus limites operacionais de acordo com as normas e critérios estabelecidos
pela Resolução CMN 2.723/00. 19. Instrução CVM 381/2003: No 1º semestre de 2018, não
foram contratados junto aos auditores independentes e partes a eles relacionadas, serviços não
relacionados à auditoria externa, de acordo com as disposições estabelecidas nessa Instrução.
20. Cobertura de seguros: No 1º semestre de 2018 a Corretora possuía cobertura de seguros
para incêndio, responsabilidade civil, roubo/furto qualificado e lucros cessantes no montante
total e máximo de em R$ mil 4.782 (em 31 de junho de 2017 perfazia em R$ mil 3.908). O valor
segurado é determinado pela Administração, em base técnica que se estima suficiente para
cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens e direitos, bem eventual
interrupção de atividade. Os valores de cobertura de seguro não foram auditados.

Nota Explicativa     2018     2017
Resultado da Intermediação Financeira           8         26
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários 8 26
Resultado Bruto da Intermed. Financeira 8 26
Outras Receitas/Despesas Operacionais      (275)         77
Receitas de Prestações de Serviços 11 1.133 1.402
Despesas de Pessoal 12 (341) (846)
Outras Despesas Administrativas 13 (332) (331)
Despesas Tributárias 14 (724) (138)
Outras (despesas) Receitas Operacionais 15 (3) (5)
Provisão para créditos em liquidação (8) (5)
Resultado Operacional      (267)       103
Resultado Antes da Tributação
  sobre o Lucro e Participações (267) 103
Contribuição Social - (36)
Imposto de Renda - (32)
Prejuízo/Lucro do Período (267) 35
Quantidade de Quotas:       450       450
Lucro por quota (0,59) 0,08

Demonstração do Fluxo de Caixa - Metodo Indireto
Semestres Findos em 30 de Junho de 2018 e 2017 - (em R$ mil)

Fluxo de Caixa das atividades operacionais     2018     2017
Resultado do semestre/exercício      (267)         35
Depreciação e amortização         16         17
Baixa Residual do Imobilizado           3            -
Variação em Ativos Operacionais        (67)         19
Outros créditos        (61)         17
Outras operações de valores e bens          (6)           2
Variação em Passivos Operacionais      (267)         38
Obrigações fiscais e previdenciárias          (3)       (43)
Obrigações Diversas      (264)         81
Disponibilidades líquidas geradas pelas
  (aplicadas nas) atividades operacionais      (582)       109
Fluxo de Caixa das atividades de investimentos
Compras de Imobilizado          (6)         (1)
Aquisição de intangível          (2)            -
Disponibilidades líquidas geradas pelas
  (aplicadas nas) atividades de investimentos          (8)         (1)
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento
Pagamentos de Lucros/Dividendos        (20)            -
Disponibilidades líquidas geradas pelas
  (aplicadas nas) atividades de financiamentos        (20)            -
Aumento/Redução líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa      (610)       108
Aumento (Redução) nas disponibilidades:      (610)       108
No inicio do semestre 840 905
No final do semestre 230 1.013

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Semestres Findos em 30 de Junho de 2018 e 2017 - (em R$ mil)
       Reserva de lucros Lucros

Eventos                                                       .     Capital  Social      Legal      Outros      Acumulados        Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016                         450            67             465                            -          982
. Lucro Líquido do Semestre - - - 36 36
. Reserva Legal - 2 - (2) -
.Transferência para reserva de lucros - - 34 (34) -
Saldos em 30 de junho de 2017                         450            69             499                            -       1.018
Mutações                              -              2               34                            -             36
Saldos em 31 de dezembro de 2017                         450            69             455                            -          974
. Prejuízo do Semestre - - - (267) (267)
. Reserva Legal - - - - -
Distribuição de Lucros - - (20) - (20)
Saldos em 30 de junho de 2018                         450            69             435                      (267)          687
Mutações                              -               -              (20)                      (267)         (287)

Aos Diretores e Quotistas da NGO - Associados Corretora de Câmbio Ltda. São Paulo -
SP. Opinião sobre as demonstrações contábeis: Examinamos as demonstrações contá-
beis individuais da NGO - Associados Corretora de Câmbio Ltda. (Corretora), que compreen-
dem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2018 e as respectivas demonstrações do resul-
tado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, correspondentes ao semestre
findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira da Corretora em 30 de junho de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
de caixa para o exercício findo naquela 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 interna-
cionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão
descritas na seção, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis”. Somos independentes em relação à Corretora, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabi-
lidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião sem modificação. Outros assun-
tos: Avaliamos os Controles Internos e com base na sua Estrutura, Porte e Complexidade foi
possível emitir nossa opinião, não havendo limitação de Escopo. Demonstrações Contábeis
do Semestre Anterior: Os valores apresentados para fins de comparação, correspondentes
ao semestre findo em 30 de junho de 2017, foram examinados por outros auditores independen-
tes cujo relatório sobre as demonstrações financeiras referidas foi expedido em 11 de agosto
de 2017, o qual foi emitido sem nenhuma modificação de opinião e de acordo com a estrutura
de relatório de auditoria vigente naquela data base. Demonstrações Contábeis do Exercício
Anterior - Evento Subsequente: Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2017, foram examinados por outros auditores independentes cujo relatório sobre
as demonstrações financeiras referidas foi expedido em 22 de março de 2018, o qual foi emitido
com Abstenção de Opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações
contábeis e o relatório do auditor: A administração da Corretora é responsável por essas
outras informações que compreendem o relatório da administração. Nossa opinião sobre as

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
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demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qual-
quer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das
demonstrações contábeis, 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 demons-
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. Responsabilidade da administração e da gover-
nança sobre as demonstrações contábeis: A administração da Corretora é responsável
pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessá-
rios para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações con-
tábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Corretora conti-
nuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui-
dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis,
a não ser que a administração pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os res-
ponsáveis pela governança da Corretora são aqueles com responsabilidade pela supervi-
são do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter se-
gurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas,
não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes.
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demons-
trações contábeis. 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, independentemente se causada por frau-
de ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que
o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendi-
mento 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 Corretora. • 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 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 condições que
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional
da Corretora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em
nosso relatório de auditoria para as respectivas 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 nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Corretora a não mais se
manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada. 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 significa-
tivas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Curitiba (PR), 02 de agosto de 2018.
Linear Group Auditores Independentes S/S

CRC-PR nº 009405/O-2 - CVM nº 12.696
Geovani Gomes Zagoto - Contador CRC PR 035.215/O-3 S/SP

Elaine Fabiane - Contadora CRC PR 034.420/O-0 S/SP

2º VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0057535-58.2012.8.26.0100 - 1377/12.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). RENATA PINTO LIMA 
ZANETTA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Janete Garabe Abrikian Gdikian e Jirayr Gdikian, 
Paulo Garabed Abrikian, Fani Nardon Abrikian, Regina Janikian, Espólio de João Garabed Abrikian, 
rep. por Lucy Arussiak Abrikian, Renata Abrikian e João Carlos Abrikian, Edificio Beatriz, rep. pelo 
síndico, Venancio Jose Francisco e Santa Munhoz Francisco, Marina Francisco Salvagno ou Marina 
Steltzer Francisco e Roberto Salvagno, Edith da Cruz Francisco, Citados por edital, Raphael Fleitlich, 
Mário Russo Júnior, Dora Varanda Gambelli, Maria Luíza Xavier Souto, marina Francisco Savagno, 
Roberto Savagno, Pàulo Garabed Abrikian, Renata Abrikian, João Carlos Abrikian, réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores , que 
Wagner Jacintho ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel 
localizado na Rua Iperoig, 592, AP. 101, Ed. Beatriz - Perdizes - São Paulo - SP, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

5ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1031416-67.2017. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Gustavo Coube de Carvalho, etc. FAZ SABER a(o) CLAUDIO SANTOS OLIVEIRA LAVAGEM 
EPP (SERVETRANSPO), CNPJ. 08.752.477/0001-35 e SERVEPRED LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
LTDA (SERVETRANSPO), CNPJ. 09.451.400/0001-98 ambas na pessoa de seus representantes legais, 
que foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de EMPRESA AUTO ÔNIBUS MANOEL 
RODRIGUES S/A e OUTROS, alegando em síntese: ser credora da requerida no valor de R$ 512.122,63 
(Março/2017) a ser devidamente atualizado, oriundos dos valor desembolsado pelas autoras nos autos 
das ações trabalhistas elencadas, por relação trabalhista travada exclusivamente entre os reclamantes e 
as empresas rés. Encontrando-se as rés em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, as rés serão 
consideradas revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 08 de agosto de 2018. 

APTAPTAPTAPTAPTA CONTA CONTA CONTA CONTA CONTABILIDADEABILIDADEABILIDADEABILIDADEABILIDADE
Assessoria Contábil, Fiscal, Tributária e Departamento Pessoal

Abertura, Alterações e encerramentos de empresas
33 anos de profissionalismo

Contamos com uma equipe de profissionais
Dedicados em atende-los.

Contador : MASSAO HASHIMOTO

Rua Potengi, 188 - Saúde - São Paulo - SP
CEP 04139-020 Tel/Fax:(011) 5589-4801

e-mail: apta@sti.com.br

MADEIRA ENERGIA S.A. - MESA
CNPJ 09.068.805/0001-41- NIRE 35.300.346.866

AVISO AOS ACIONISTAS
MADEIRA ENERGIA S.A. - MESA (“Companhia”) vem comunicar aos Senhores Acionistas que, na Assembleia Geral Extraordinária realizada
em 28 de agosto de 2018 (“AGE 28.08”), foi aprovado aumento de capital da Companhia (“Aumento de Capital”), nos seguintes termos e
condições: O aumento do capital social da Companhia é de no máximo R$ 972.512.500,44 (novecentos e setenta e dois milhões, quinhentos 
e doze mil, quinhentos reais e quarenta e quatro centavos), mediante a emissão de no máximo 2.078.462.581 (dois bilhões, setenta e oito 
milhões, quatrocentas e sessenta e duas mil e quinhentas e oitenta e uma) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo 
preço de emissão de R$ 0,4679 cada (“Ações”). Das 2.078.462.581 (dois bilhões, setenta e oito milhões, quatrocentas e sessenta e duas
mil e quinhentas e oitenta e uma) Ações emitidas, 810.600.407 (oitocentos e dez milhões, seiscentas mil e quatrocentas e sete) Ações
foram subscritas pelo acionista Furnas Centrais Elétricas S.A., 386.594.040 (trezentos e oitenta e seis milhões, quinhentas e noventa e 
quatro mil e quarenta) Ações já foram subscritas pelo acionista Odebrecht Energia do Brasil S.A., e 415.692.516 (quatrocentos e quinze 
milhões, seiscentas e noventa e duas mil, quinhentas e dezesseis) Ações já foram subscritas pelo acionista Caixa Fundo de Investimentos 
em Participações Amazônia Energia mediante créditos nos termos do Boletim de Subscrição assinados por estes acionistas e anexo à ata da 
AGE 28.08.2018. As Ações emitidas no Aumento de Capital farão jus ao recebimento de dividendos e/ou juros sobre capital próprio integrais, 
bem como quaisquer outros direitos que venham a ser declarados pela Companhia a partir desta data, em igualdade de condições com as
demais ações ordinárias da Companhia já existentes. As ações subscritas nesta data foram integralizadas à vista mediante: (a) capitalização 
com créditos (atualizados até 31 de julho de 2018 por IGPM, mesmo critério empregado nas Demonstrações Financeiras da Companhia 
de 31.12.2017) detidos pelas acionistas Furnas Centrais Elétricas S.A., Odebrecht Energia do Brasil S.A. e Caixa Fundo de Investimentos
em Participações Amazônia Energia contra a Companhia, no valor total de R$ 754.669.700,34 (setecentos e cinquenta e quatro milhões,
seiscentos e sessenta e nove mil, setecentos reais e trinta e quatro centavos). Em relação ao valor remanescente de até R$ 217.842.800,10
(duzentos e dezessete milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, oitocentos reais e dez centavos), a serem integralizados em moeda corrente 
nacional, observadas suas respectivas participações no capital social da Companhia, os demais acionistas terão o prazo de 30 dias corridos, 
contados da publicação da presente ata, para exercer seu direito de preferência para subscrição proporcional do aumento de capital ora 
aprovado, mediante assinatura de novo boletim de subscrição, na sede da Companhia, devendo à ocasião apresentar os documentos listados
abaixo. O preço por Ação, para exercício do direito de preferência, será também de R$0,4679 por ação, calculado nos termos do inciso II, § 1º
do artigo 170 da Lei nº 6.404/76. O prazo e o procedimento para rateio e exercício do direito às eventuais sobras pelos acionistas que tiverem 
reservado tal direito constarão de aviso aos acionistas a ser oportunamente publicado pela administração da Companhia. Documentação
para Subscrição de Ações: cópia do estatuto e ata de eleição da atual diretoria ou contrato social consolidado, em vigor, cartão de inscrição
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), documentação societária outorgando poderes de representação e originais da Carteira de
Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de seus representantes. Os acionistas que se fizerem representar por procurador, deverão 
entregar, além dos documentos acima referidos, o respectivo instrumento de mandato. São Paulo, 28 de agosto de 2018.

MADEIRA ENERGIA S.A. - MESA

Meirelles defende 
simplifi cação 
tributária e 

expansão de 
crédito

O candidato do MDB à Presi-
dência da República, Henrique 
Meirelles, defendeu ontem (29) a 
simplifi cação tributária e a expan-
são das cooperativas fi nanceiras e 
fi ntechs de crédito. Essas e outras 
propostas foram apresentadas 
durante um encontro promovido 
pela Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA) e o 
Conselho do Agro, que reúne as 
entidades do setor agropecuário.

Segundo Meirelles, o número 
de bancos que ofertam crédito 
ao setor é muito restrito e pre-
cisa ser expandido, não apenas 
para aumentar o crédito, mas 
garantir maior competitividade. 
Ele defende a expansão das 
cooperativas e fi ntechs, que são 
empresas de crédito digitais e de 
custo baixo. “Nós institucionali-
zamos as cooperativas de crédito 
e hoje elas são ponto importante 
de competição. Vamos regula-
mentar isso e criar condições para 
elas serem usadas pelas coopera-
tivas e terem uma expansão de 
crédito substancial para o setor 
rural brasileiro”, disse Meirelles.

Para ele, o seguro rural precisa 
ser ampliado, tanto da produção 
como do faturamento do produ-
tor rural. O problema é o custo 
desse seguro e a capacidade do 
governo federal de bancar uma 
parte desse risco. Por isso, Mei-
relles defende a continuidade das 
reformas estruturantes, princi-
palmente a reforma da Previdên-
cia, para a redução de despesas 
da União. “Se não fi zermos as 
reformas, não poderemos pagar 
mais nada, não há investimento 
em setores fundamentais, porque 
vai se pagar a aposentadoria com 
100% do orçamento”, disse.

Para reduzir a complexidade tri-
butária no país, Meirelles defende 
um projeto de simplifi cação, com 
o uso da tecnologia e digitalização, 
que vai reduzir o gasto das em-
presas com burocracia de 2,6 mil 
horas por ano para 200 horas por 
ano. Também pretende criar um 
IVA, com alocação para os diver-
sos setores, e se comprometeu a 
não tributar as exportações. Uma 
de suas prioridades, caso eleito, 
será a fi nalização da BR–163, 
importante para o escoamento 
da produção do Centro-Oeste, e a 
integração dos modais, garantindo 
alternativas para a exportação de 
grãos, como a hidrovia Tocantins-
-Araguaia (ABr).

Pesquisa da 
CNI mostra que 

otimismo do 
consumidor 

aumenta
O Índice Nacional de Expec-

tativa do Consumidor (Inec) 
subiu 3,1% em relação a julho e 
alcançou 104,7 pontos em agosto, 
o maior nível desde maio de 2016, 
quando o Brasil ainda enfrentava 
a recessão. Com o aumento, o 
Inec reverte a queda de 3,9 pon-
tos verifi cada em junho frente a 
maio, logo depois da paralisação 
do transporte rodoviário de car-
gas. Mesmo assim, continua 2,8% 
abaixo da média histórica dos 
107,7 pontos. Os dados são da 
pesquisa divulgada ontem (29) 
pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). 

Para o gerente-executivo de 
Política Econômica da CNI, Flávio 
Castelo Branco, a melhora está 
associada à proximidade das elei-
ções de outubro. “Os consumido-
res, que são os eleitores, esperam 
que o governo eleito melhore a 
situação da economia, o que terá 
um impacto positivo na vida das 
pessoas. Por isso, os brasileiros es-
tão mais otimistas”. O aumento do 
otimismo é resultado da melhora 
das perspectivas sobre a infl ação, 
o emprego e a renda pessoal nos 
próximos seis meses. 

O indicador de expectativas 
sobre a infl ação aumentou 3,2%, 
o de desemprego subiu 3,1% e o 
de renda pessoal cresceu 5,6% 
em relação a julho. O índice de 
expectativa em relação a situação 
fi nanceira aumentou 6,4% e o 
de endividamento cresceu 2,8% 
frente ao mês passado. Quanto 
maiores os indicadores, maior é o 
número de pessoas que espera a 
queda da infl ação e o desemprego, 
o aumento da renda pessoal, a 
melhora da situação fi nanceira 
e a queda do endividamento nos 
próximos seis meses.

Apenas o indicador de compras 
de maior valor caiu 0,2% na com-
paração com julho, mostrando 
que, mesmo mais otimistas, os 
brasileiros estão cautelosos e pre-
ferem adiar as compras de móveis, 
eletrodomésticos e outros bens de 
maior valor. Esta edição foi feita 
em parceria com o IBOPE e ouviu 
2.002 pessoas em 141 municípios 
entre 16 e 20 de agosto (ABr).
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O festival “Sai da Rede” está de volta 
para mais uma edição. Projeto musical de 
sucesso responsável por ajudar a despon-
tar importantes nomes da atual safra da 
música brasileira, o festival tem o objetivo 
de reunir artistas da nova geração que 
utilizam a internet como ferramenta para 
produção e divulgação dos seus trabalhos. 
No dia 30 se apresenta a cantora, composi-
tora e artista visual, Luiza Lian que integra 
a mais nova geração de artistas da cena 
independente paulistana. No mesmo dia, 
às 20h, a cantora e compositora, Luedji 
Luna que iniciou seus estudos em música 
na Escola Baiana de Canto Popular. Dia 
31, Ana Muller, cantora de Ibatiba-ES, 
apresenta um trabalho que abre leque 
de diversidade musical e cultural dentro 
da obra da jovem, mantendo o clima do 
violão original de suas canções e incluindo 
novos instrumentos e ritmos. Em seguida, 
Almério de Altinho PE, quie Iniciou sua 

carreira cantando em bares de Caruaru e 
atuando em peças teatrais, o que contri-
buiu pra seu perfi l de artista performático. 
Dia 1/9, Cantor, compositor, arranjador e 
instrumentista baiano, Giovani Cidreira 
é um dos fortes expoentes da nova cena 
musical brasileira. Às 20h, Plutão Já Foi 
Planeta é uma banda brasileira de indie 
pop formada em Natal no ano de 2013 e 
atualmente é formada por Natália Noro-
nha (Voz, Violão, Teclado, Contrabaixo 
Elétrico), Gustavo Arruda (Voz, Guitarra, 
Contrabaixo Elétrico), Sapulha Campos 
(Voz, Guitarra, Ukulele, Escaleta), Vitória 
De Santi (Contrabaixo Elétrico, Teclado) e 
Renato Lelis (Bateria). O grupo participou 
da terceira temporada do programa Su-
perStar, da Rede Globo, em que terminou 
como vice-campeã.

Serviço: Centro Cultural Banco do Brasil, R. Álvares 
Penteado, 112, Centro. Hoje (30), sexta (31/08) e sábado 
(01/09) às 13h e às 20h. Ingresso: R$ 30. 

Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, quinta-feira, 30 de agosto de 2018

lauralobato11.ll@gmail.com
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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
QUINTA 30 de Agosto de 2018.  Dia de São Cesário, Santo Adauto, 
São Gaudêncio, Santa Rosa de Santa Maria, São Ricardo Martinho, e 
Dia do Anjo Caliel, cuja virtude é a inteligência. Hoje aniversaria o 
cantor Márcio Greick faz 71 anos, a atriz e modelo Cameron Diaz que 
nasceu em 1972 e o jogador de futebol Gabriel Barbosa, o Gabigol 
nascido em 1996.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é sociável, charmoso e gosta de fazer 
com que as pessoas se sintam felizes. Prático e meticuloso é efi ciente 
no seu trabalho. Artístico, amigável, criativo pode ser bem sucedido em 
trabalhos ligados as artes plásticas, design, música ou teatro. Costuma 
ser forte e combativa durante os momentos de adversidade. O carisma 
e certa irreverência são algumas de suas mais poderosas armas para 
vencer as difi culdades. Gosta de tudo muito bem defi nido e evita agir 
antes de ter uma visão sufi cientemente clara da situação. Têm um forte 
senso de justiça e uma fé inquebrantável. No lado negativo pode ser 
muito crítico consigo mesmo e também com os outros.

Dicionário dos sonhos
ABELHA – Indica riquezas, prosperidade, lucros em 
negócios, felicidades e progresso na vida. Se for um 
negociante, terá lucros. Um fazendeiro, boa safra. Se for 
mulher, terá muitos fi lhos sadios. Se estiver grávida, poderá 
ter gêmeos. Fugir das abelhas signifi ca que você não está 
agindo como deveria, deixando-se levar pôr situações 
que não aceita. Se for picado, traição. Matá-las prejuízos 
passageiros. Números de sorte: 02, 05, 17, 20, 47 e 73.

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

Esta quinta é vigésimo dia da lunação. A Lua faz bom aspecto com Mercúrio pela manhã e faz a comunicação fi car 
mais aberta e entusiasmada. Chance de acertos através da maior positividade. Tendência e fi carmos mais diretos e 
impulsivos, e isso pode gerar desentendimentos. A Lua em mau aspecto com Vênus aconselha a observarmos e ter 
cuidado para não ferir o outro com palavras. Dizer a verdade sim, mas sem agressividade. A noite poderá ser tensa e 
agitada.  A Lua faz um mau aspecto com Marte e em seguida fi ca fora de curso até ingressar em Touro, o que vai nos 
deixar mais calmos e facilitar o descanso no fi nal desta quinta.
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O melhor durante toda a quinta-feira 
é estar meio descompromissado e 
sem perseguir questões que requei-
ram atenção e foco objetivos. Cuide 
de seu conforto tanto em casa como 
nas atividades profi ssionais. Siga 
adiante tomando decisões impor-
tantes adiadas. 89/589 – Branco.

A Lua faz bom aspecto com Mercúrio 
pela manhã e faz a comunicação fi car 
mais aberta e entusiasmada. Uma 
alteração na rotina poderá ser feita 
a noite é bom relaxar. A fase é de 
intensas emoções, podendo demons-
trar o que tudo o que se passa no seu 
íntimo, abertamente. 52/152 – Azul.

Deverá ter maior certeza dos rumos 
que sua vida deverá tomar até o 
fi nal deste ano. Muito entusiasmo 
nas relações, levando-o a encantar 
as pessoas próximas. A noite é bom 
fi car mais tranquilo fazendo algo 
que goste e se distraindo em boa 
companhia. 67/367 – Amarelo.  

É bom não apostar em algo que 
poderá dar errado se não contar 
com o apoio das pessoas certas. 
Compromissos ligados à beleza e 
diversão serão produtivos e trarão 
lucros. Mantenha-se aberto ao 
diálogo no amor e evite o ciúme e a 
passionalidade. 02/102 – Azul.

No lado material, será levado a usar 
o dinheiro para ter mais conforto e a 
realização pessoal. A organização das 
suas tarefas e compromissos do dia 
a dia será importante. Há perigo de 
acidentes e problemas no ambiente 
de trabalho devido a lua fora de curso. 
28/328 – Amarelo.

Mantenha-se fi rme mesmo diante 
de alguma difi culdade. Não mude 
nada, mantenha o rumo traçado com 
fi rmeza mesmo havendo atrasos e 
demoras. Encare as situações novas 
numa boa. Atitude generosa ajuda 
para obter a compreensão e o bom 
entendimento. 29/629 – Verde.

Com a Lua solta a tarde, mantenha 
a calma nos relacionamentos. Pode 
encontrar saídas para situações 
difíceis que estiver enfrentando. 
Com o Sol ainda em Virgem, evite 
ser moralista ou pouco prático nas 
suas ações. A noite poderá ser tensa 
e agitada. 44/244 – Cinza.

O dia é bom para se relacionar resol-
vendo negócios e fazendo viagens já 
programadas. Terá maior habilidade 
nas negociações que já estejam 
sendo tratadas. Tenha cuidado para 
que suas ambições não o levem a 
agir de forma negativa e com mau 
humor. 93/393 – branco.

Não sonhe apenas, faça um desejo 
antigo se realizar em setembro. 
Algum atrito ou rompimento pode 
acontecer no trabalho se tentar 
agir opor conta própria. Atividades 
ligadas ao conhecimento, estudos ou 
pesquisas serão as mais favorecidas. 
45/145 – Verde.

A Lua faz um mau aspecto com Marte 
e em seguida fi ca fora de curso até 
ingressar em Touro, o que vai deixar 
mais calmos e facilitar o descanso no 
fi nal desta quinta. Superando alguns 
problemas, terá melhoria da situação 
material e fi nanceira. Ouça a opinião 
das pessoas antes de tomar decisões. 
88/988 – Azul.

Este é um período em que seria 
melhor se ater a tarefas corriquei-
ras. Isso porque durante todo o dia 
começar algo totalmente fora do 
previsto corre o risco de não alcan-
çar o que pretendia. Está sujeito a 
enfrentar confl itos pessoais devido 
as suas atitudes. 29/229 – Branco. 

A Lua em mau aspecto com Vênus 
aconselha a observarmos e ter 
cuidado para não ferir o outro com 
palavras. Precisa manter a paz e o 
equilíbrio até que o Sol entre em 
seu signo. A refl exão e a meditação 
são fundamentais para saber o 
que deseja no seu novo ano astral. 
92/392 – Bege.

Simpatias que funcionam
Para acabar com a preguiça: Querendo acabar com 
a preguiça? Esta é uma boa dica para quando você 
estiver sem muita disposição. Ao acordar, ainda em 
jejum e sem falar com ninguém, molhe o dedo polegar 
da mão direita em azeite e faça com ele uma cruz no 
peito e outra nas costas. Depois, reze pedindo a seu 
anjo  da guarda que lhe transmita energia e disposição.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Cena do espetáculo “Galo índio”.

“Galo Índio”, com texto e atuação de Rodolfo Amorim, 
do Grupo XIX de Teatro traz o conceito “Proscênio” que, 
no literal, designa o local mais próximo dos espectadores 
em relação ao cenário. É o espaço que se encontra entre a 
beira do palco e a primeira fi leira de assentos, possibilitando 
que exista troca de olhares e a notabilidade dos diversos 
tons de voz do ator. Por essa razão, a intenção é realizar 
juntos, público e ator, o resgate da memória afetiva de um 
garoto órfão, que tenta retratar a imagem do pai por meio 
de fragmentos das suas lembranças sobre a relação familiar 
e a busca pelo signifi cado de sua existência. O fi lho tenta 
obter respostas para sua própria construção como adulto, 
além do entendimento de sua forma de ver e interagir com 
a vida, recriando as situações determinantes para o vazio 
percebido por ele.Essa situação é um drama que esconde 
segredos e, à medida que as cenas avançam, leva o público a 
criar um imaginário de perguntas e respostas, com situações 
fi ccionais e imaginadas pelo ator que denotam o drama de 
uma realidade vivenciada e confundida por ele em dolorosas 
camadas. Cada cena cria uma nova roupagem para o per-
sonagem, nada tão distante das várias máscaras que o ser 
humano veste para a sociedade e que, por ordem do acaso 
ou infl uenciadas por vários fatores caem abruptamente.

Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Amador Bueno, 505. Sexta (31/08) às 20h, sábado 
(01/09) às 19h e aos domingo (02/09) às 18h. Ingressos: R$ 17 e R$ 8,50 (meia).  

Nota 
Está disponível em todas as plataformas digi-

tais “Tênis + Clube – Ao Vivo no Circo Voador”, 
novo trabalho de Lô Borges, também lançado em 
DVD pela gravadora Deck. Registrado durante 
um show no Rio de Janeiro em março desse ano, 
o novo trabalho reúne canções de dois importan-
tes álbuns da música nacional, ambos lançados 
em 1972: a estreia do Clube da Esquina e o seu 
primeiro disco solo, homônimo, popularmente 
conhecido como ‘disco do tênis’. No repertório 
estão 24 canções, todas de autoria de Lô. Entre 
elas as 15 faixas do ‘disco do tênis’, as canções 
que escreveu para o disco “Clube da Esquina” 
e a música “Para Lennon & McCartney”. Para 
fazer ao vivo a mistura de rock, MPB e jazz, 
com um toque de experimentalismo, que faz 
dele uma referência no Brasil e no mundo, Lô 
Borges foi acompanhado pela banda formada 
por: Pablo Castro (direção musical, voz, vio-
lões, piano, guitarra e vocais), Gui de Marco 
(violões, guitarras, percussão e vocais), Paulim 
Sartori (contrabaixo, bandolim, percussão e 
vocais), D’Artagnan Oliveira (bateria, percus-
são e vocais), Dan Oliveira (guitarras, violões, 
percussão e vocais) e Alê Fonseca (teclados e 
programações). Para ouvir: (https://LoBorges.
lnk.to/TenisCircoAoVivoAlbumPR).

O espetáculo circense 
“Noite: Film Noir 
Cabaret”, da Trixmix 
Produções (estreia no 
próximo dia 08)

Dirigida pelo australiano 
Mark Bromilow, a mon-
tagem mistura narra-

tiva, vídeo, circo e música ao 
vivo para contar a história de 
Jack Malone, um escritor que 
mora em cima de um cabaré. 
Da janela de seu apartamento, 
o personagem observa a vida 
na cidade e a transformação 
que acontece com ela ao cair 
da noite. Os personagens 
dessa atmosfera vão surgindo 
conforme os números de circo 
são apresentados ao público. 
As projeções multimídia e os 
recursos audiovisuais trazem 
ao espetáculo características 
do Film Noir - subgênero dos 
fi lmes policiais que fez sucesso 
entre as décadas de 40 e 50 nos 
EUA , como o alto contraste, as 
sombras e uma iluminação low 
key. Em “Noite: Film Noir Ca-

Cena do espetáculo “Noite: Film Noir Cabaret”.

“Noite: Film Noir Cabaret”

Pa
ul

o 
B
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bu

to

baret”, os mistérios da condição 
humana são investigados por 
meio do humor, circo, dança, 
poesia e sensualidade. Mark 
Bromilow, diretor artístico de 

2008 a 2010 do espetáculo 
“Varekai”, do Cirque du Soleil, 
utiliza linguagem diversifi cada 
para criar dinamismo em seus 
shows. Por isso, acrobacias, 

equilibrismo e números aéreos 
não fi cam de fora de “Noite”.

Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Amador 
Bueno, 505. Sextas, às 21h; sábados às 20h. 
Ingresso: R$ 20. Até 22/09.
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Veja-se Próspero
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que Deus quer 

que você saiba...Que se você se vê como próspero, você será próspero. 
Se você se vê continuamente como pobre, isso é exatamente o que 
será. ... Qualquer livro espiritual dos tempos atuais nos dá a mesma 
mensagem. Viva a realidade que você deseja experimentar, começando 
agora. Não veja apenas a si mesmo como próspero, divulgue essa ideia. 
Você pode fazer isso com pequenos gestos. O Universo não se importa. 
É a energia por trás do gesto que conta, não o tamanho do gesto. Então, 
vá em frente. Dê algum dinheiro hoje. Compre algo especial hoje. Aja 
prosperamente hoje. O Universo captará a mensagem quando você o 
fi zer. Amor, Seu Amigo.

Neale Donald Walsch

Festival
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Continua

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

Empresas & Negócios

        Distrito - 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: LUCAS FLORENTINO BILIU, profi ssão: auxiliar de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vicente Correia Biliu e de Elizabeth 
Florentino da Silva Biliu. A pretendente: JÉSSICA DAIANE BARBOSA RIBEIRO, pro-
fi ssão: atendente de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 02/02/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Anderson Tadeu de Andrade Ribeiro e de Luzinete Aparecida Barbosa.

O pretendente: ANTONIO LIMA CHAGAS, profi ssão: auxiliar de serviços, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Nova Russas, CE, data-nascimento: 02/02/1967, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco das Chagas Filho e de 
Salvelina Maria das Chagas. A pretendente: ENISCE PEREIRA LACERDA, profi s-
são: auxiliar de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: Barra, BA, data-nascimento: 
20/10/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Onildo de 
Souza Luz e de Laura Pereira Lacerda.

O pretendente: EDILSON RODRIGUES DE ARAUJO, profi ssão: montador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Batalha, PI, data-nascimento: 13/01/1986, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Tarciso Alves de Araujo e de Maria do 
Carmo Rodrigues da Silva Araujo. A pretendente: CÉLIA SILVA DOS SANTOS, pro-
fi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 15/12/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de João Silva dos Santos e de Maria José dos Santos.

O pretendente: ALEX HENRIQUE SILVA DE SOUZA AZEVEDO, profi ssão: portei-
ro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/03/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias de Souza Azevedo 
e de Maria da Conceição da Silva. A pretendente: BRUNA DOMINGAS DA SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/04/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo da 
Silva e de Veraci Maria Monteiro da Silva.

O pretendente: FELIPE HENRIQUE MARQUES GROSSO, profi ssão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pedro Grosso e de Zenaide 
Marques Grosso. A pretendente: GRAZIELE APARECIDA DE OLIVEIRA ALCANTA-
RA, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo, SP, data-nascimento: 27/06/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Adelino Simões Alcantara e de Terezinha Machado de Oliveira.

O pretendente: WILLIAM CARDOSO DOS SANTOS, profi ssão: ajudante de distribui-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: Berilo, MG, data-nascimento: 21/06/1993, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Terezinho Esteves dos 
Santos e de Leozina Cardoso Lopes Esteves. A pretendente: CARLAINE VIEIRA DE 
SOUZA, profi ssão: babá, estado civil: solteira, naturalidade: Berilo, MG, data-nascimen-
to: 03/07/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvano 
Vieira Mota e de Dejanira de Souza Vieira.

O pretendente: SANTIAGO MOREIRA DA SILVA, profi ssão: aposentado, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Varzelândia, MG, data-nascimento: 03/12/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amado Moreira da Silva Filho e de 
Felisbina Ferreira da Silva. A pretendente: AMANDA DE SOUZA MARCONATO, pro-
fi ssão: aposentada, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/08/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Marco-
nato e de Marly de Souza Marconato.

O pretendente: DANIEL NUNES SOUSA SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 08/06/1994, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valmir Sousa Santos e de Maria Celia Nu-
nes dos Santos. A pretendente: KRISNA DA SILVA FERREIRA, profi ssão: operadora 
de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Francisco Ferreira e 
de Cicera Silvano da Silva Ferreira.

O pretendente: MÁRCIO AUGUSTO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de almoxarifado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/1997, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Joaquim da Silva 
e de Maria Vilma da Silva. A pretendente: FRANCIELE NEVES GONÇALVES, pro-
fi ssão: gerente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/06/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Cirso 
Gonçalves e de Sandra Valéria Neves Gonçalves.

O pretendente: GABRIEL JESUS DE SOUZA, profi ssão: auxiliar de controle, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1996, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Eli Tomaz de Souza e de Armirene de Jesus Silva. 
A pretendente: FERNANDA DA SILVA PEREIRA, profi ssão: operadora de caixa, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, Vila Lourdes - São Paulo, SP, fi lha de Ernandes Fernandes 
Pereira e de Gleice da Silva Santos.

O pretendente: LUCIANO DA SILVA SANTOS, profi ssão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Água Branca, AL, data-nascimento: 20/09/1983, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Gonçalo da Silva e de Maria 
Lúcia da Silva Santos. A pretendente: MARILDA MENEZES SILVA FILHA, profi ssão: 
analista de sistemas, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 
22/12/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto 
Tiburcio Silva e de Marilda Menezes Silva.

O pretendente: HARLLISON JOSE DE OLIVEIRA, profi ssão: operador de máqui-
nas, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
15/07/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José João 
de Oliveira e de Maria de Lourdes de Lima Oliveira. A pretendente: SANI KELE RO-
DRIGUES DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Gavião, BA, 
data-nascimento: 13/01/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Martins Cavalcante dos Reis e de Maria Rodrigues da Silva.

O pretendente: JOSÉ FERNANDES LIMA, profi ssão: gesseiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Novo Oriente, CE, data-nascimento: 12/01/1976, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Moreno de Lima e de Antonia Fernan-
des de Lima. A pretendente: AURICILANE GOMES SABOIA, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Novo Oriente, CE, data-nascimento: 29/06/1978, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Evaldo Saboia e de 
Terezinha Gomes de Sousa Saboia.

O pretendente: JULIO MARCIO SOUSA FERREIRA, profi ssão: motorista, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Tanque Novo, BA, data-nascimento: 27/07/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Jesus Ferreira e de Gildalva 
de Jesus Sousa. A pretendente: CARINE CALADO GERALDO, profi ssão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1991, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Geraldo Filho e de Eniete 
de Almeida Calado Geraldo.

O pretendente: JULIO CESAR BUENO, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1991, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Tania Regina Hilarioni Bueno. A pretendente: PAMELLA 
CRISTINA MONDONI, profi ssão: analista de importação, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1995, residente e domiciliada neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lha de Osmar Antonio Mondoni e de Cristina Donata da Silva Cruz.

O pretendente: LUIZ MARCOS NONATO SANCHES ROGERIO, profi ssão: técnico 
de L.A, estado civil: solteiro, naturalidade: Santa Izabel do Pará, PA, data-nascimento: 
31/05/1983, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista 
Rogerio e de Maria de Nazaré Nonato Sanches. A pretendente: RAÍSA DE CÁSSIA 
PEREIRA, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: 
Timbaúba, PE, data-nascimento: 13/05/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Luiz Vicente Pereira e de Maria Lúcia Pereira.

O pretendente: CLOVES GOMES PEREIRA, profi ssão: sushiman, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1986, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudovino Antonio Pereira e de Maria das Graças Gomes. 
A pretendente: MICHELE AMARAL DOS SANTOS, profi ssão: diarista, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1983, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilvan Carlos dos Santos e de Dalia Maria do Amaral.

O pretendente: SEVERINO RAMOS, profi ssão: faxineiro, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 23/06/1982, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edite Cecília Ramos. A pretendente: LUCICLEIDE 
MENDES DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: João Pes-
soa, PB, data-nascimento: 12/08/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Pau-
lo, SP, fi lha de Lucimar Mendes da Silva.

O pretendente: FILIPE CAMARGO DA SILVA BEM, profi ssão: analista de suporte, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1987, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edmilson Marques da Silva 
Bem e de Edi de Camargo da Silva Bem. A pretendente: KÁTIA SILVA DE FARIAS, 
profi ssão: assistente de gestão, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 16/07/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Satiro de Farias e de Cicera Rejane Bezerra da Silva de Farias.

O pretendente: JOSÉ BARBOSA FILHO, profi ssão: construtor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Passagem Franca, MA, data-nascimento: 06/01/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Barbosa Cabral e de Brígida Cabral Barbosa. A 
pretendente: JUANICE CARNEIRO SILVA, profi ssão: vendedora, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: Castro Alves, BA, data-nascimento: 18/03/1974, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim da Silva Filho e de Maria Carneiro da Silva.

O pretendente: SERGIO MOURA PERES, profi ssão: químico, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ambrosio Peres e de Maria Neuza Moura Pe-
res. A pretendente: HELEN TREVISAN DA SILVA, profi ssão: técnica em gerência em 
saúde, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio José da Silva e de 
Simone Eliane Trevisan da Silva.

O pretendente: ANDRÉ HENRIQUE GUEDES DA SILVA, profi ssão: auxiliar adminis-
trativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1993, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Edmar Tomé da Silva e de Monica 
Aparecida Guedes. A pretendente: GRACIELLE DE ARAUJO OLIVEIRA, profi s-
são: estoquista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/10/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemir Al-
ves Oliveira e de Elaine Cristina Alves de Araujo Oliveira.

O pretendente: ALEXANDRE FERNANDO DE MOURA, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/08/1970, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Aparecida de Moura 
Mishima. A pretendente: MARTA MENDES DA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 23/12/1968, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Mendes da Silva e de 
Therezinha Apparecida Mendes da Silva.

O pretendente: MARIA ISABEL GIL DA COSTA, profi ssão: Pedagoga, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1968, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Gil da Costa e de Maria Antonia de Jesus Gil. 
A pretendente: SAMANTA MALTA CHIOVETO, profi ssão: pedagoga, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1972, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilton Chioveto e de Rosinha Malta Chioveto.

O pretendente: ELVIS DE SANTANA, profi ssão: segurança, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria de Lourdes de Santana. A pretendente: LUANA 
RODRIGUES SOARES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 21/11/1985, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Anto-
nio Rodrigues Soares e de Maria Geny Pereira dos Santos Soares.

O pretendente: MÁRCIO CRUZ DE SIQUEIRA, profi ssão: auxiliar de estamparia, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1990, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro José de Siqueira e de Creuseli da Cruz de 
Siqueira. A pretendente: LUCIVÂNIA SOUZA DA SILVA, profi ssão: botoneira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Mata Grande, AL, data-nascimento: 17/01/1984, residente e domicilia-
da em Mauá, SP, fi lha de José Vieira da Silva e de Angélica Souza da Silva.

O pretendente: MARCO ANTONIO DE ARAUJO, profi ssão: porteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1965, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João de Araujo e de Sebastiana Walney 
Soares. A pretendente: REGINA DE OLIVEIRA CACIMIRO, profi ssão: operadora de 
sac, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
30/04/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Luiz 
Cacimiro e de Solange Apolinaria de Oliveira Cacimiro.

O pretendente: DAVID DE ARAUJO MACHADO, profi ssão: técnico em ar condicio-
nado, estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 02/12/1981, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Oriosvaldo Valverde Machado e de 
Elena Maria de Araujo Machado. A pretendente: ALINE DA SILVA GUEDES, profi ssão: 
analista de planejamento comer, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 14/08/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Luiz Ivelmã Guedes e de Irene Maria da Silva Guedes.

O pretendente: RONALDO DA SILVA PAPA, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Cardoso Moreira, RJ, data-nascimento: 30/04/1978, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marlene Luzia Papa Abreu. A pretendente: 
VÂNIA SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Dias de Oliveira e de Tereza Francisco da Silva.

O pretendente: JONATHAN ALMEIDA DA MATA, profi ssão: sub-gerente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1991, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Ferreira da Mata e de Lilian de 
Almeida. A pretendente: MIRIANE CARNEIRO, profi ssão: auxiliar de cozinha, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/10/1993, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jacira da Conceição Carneiro.

O pretendente: ISMAEL DE LIMA MOMETO, profi ssão: gari, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauro Mometo e de Teresinha de Lima Mometo. A 
pretendente: FABIANE CAETANO DA SILVA CARVALHO, profi ssão: cuidadora de 
idoso, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1988, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Francisco Manoel de Carvalho e de 
Josefa Caetano da Silva.

O pretendente: CLAUDEMIR SILVA DE FRANÇA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santa Isabel, SP, data-nascimento: 10/09/1979, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Luiz de França e de Margarida 
da Conceição Silva de França. A pretendente: ROBERTA DA SILVA PEREIRA, pro-
fi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/07/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Roberto 
Pereira e de Tania Maria da Silva.

O pretendente: LUCIANO BARBOSA DA SILVA, profi ssão: controlador de acesso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1987, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Pedro da Silva e de Valdelina Vieira 
Barbosa da Silva. A pretendente: ADRIANA DOS SANTOS PAGAMONHA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Teixeira Pagamo-
nha e de Rosiene dos Santos.

O pretendente: CAIO HAMILTON PROENÇA, profi ssão: motoboy, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1988, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adão Hamilton Proença e de Maria Jose 
dos Santos Proença. A pretendente: IZAMARA ANDRADE DE SOUZA, profi ssão: 
pedagoga, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/04/1989, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Izaias Anselmo de Souza 
e de Gilmara Andrade dos Santos.

O pretendente: MARCOS VINÍCIUS REIS DIAS, profi ssão: auxiliar de depósito, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo Cardoso Dias e de Maria de Lourdes dos Reis. 
A pretendente: YNGRID PINHEIRO SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 02/05/1997, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Vanderlei Alves Santos e de Francineide Pinheiro Santos.

O pretendente: LUCAS MATEUS FERREIRA DE SOUZA, profi ssão: cozinheiro, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Tuparetama, PE, data-nascimento: 30/10/1984, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos João de Souza e 
de Erinalda de Lourdes Ferreira de Souza. A pretendente: ALESSANDRA DA SILVA 
OLIVEIRA, profi ssão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 20/08/1973, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Joran de Oliveira e de Angelina da Silva Oliveira.

O pretendente: IGOR PERES DOS SANTOS, profi ssão: engenheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Campina Grande, PB, data-nascimento: 25/12/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ítalo Araujo dos Santos e de Josilene Peres dos San-
tos. A pretendente: BRUNA GEOVANNA FAVARI, profi ssão: farmacêutica, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1992, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Tadeu Favari e de Sonia Maria Braz Favari.

O pretendente: DÉZIO DE CAMARGO, profi ssão: aposentado, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Sertanópolis, PR, data-nascimento: 04/11/1954, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lauro de Camargo e de Otilia de Souza Camargo. A pre-
tendente: JOSEFA GOMES DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, na-
turalidade: Coité do Noia, AL, data-nascimento: 05/01/1966, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Gomes de Oliveira e de Amália Luiz de Oliveira.

O pretendente: BRUNO CESAR ROCHA DE SOUZA, profi ssão: promotor de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ribeirão Pires, SP, data-nascimento: 06/11/1990, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio José de Souza e de 
Suely Pinheiro da Rocha Souza. A pretendente: FERNANDA GOMES DOMICIANO, 
profi ssão: digitadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 24/12/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio 
Gaglioto Domiciano e de Angela Cristina Gomes.

O pretendente: GENIVALDO FERREIRA DE QUEIROZ, profi ssão: feirante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1979, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Ferreira de Queiroz e de Apa-
recida Maria Ferreira de Queiroz. A pretendente: SILVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, 
profi ssão: depiladora, estado civil: solteira, naturalidade: Afogados da Ingazeira, PE, 
data-nascimento: 21/04/1989, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Geovanildo Rodrigues de Oliveira e de Maria do Socorro Gomes de Oliveira. 

O pretendente: SILAS DE ALMEIDA VALE, profi ssão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/12/1993, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agustinho do Vale Nobre e de Marinete de 
Almeida Vale. A pretendente: MARIA MARILZA DE LUCENA BATISTA, profi ssão: 
assistente de sala, estado civil: solteira, naturalidade: Machados, PE, data-nascimento: 
10/03/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Avelino 
Batista e de Maria José de Lucena Batista.

O pretendente: THIAGO LUIZ HOLZEL, profi ssão: barbeiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1985, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Holzel Neto e de Maria de Fatima Luiz 
Holzel. A pretendente: JÊNIFER SANTOS OLIVEIRA SOUSA, profi ssão: auxiliar ad-
ministrativo junior, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/07/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gildeon Oli-
veira de Sousa e de Claudia Maria dos Santos.

O pretendente: EDVALDO DA SILVA CORREIA, profi ssão: controlador de acesso, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 09/04/1973, residen-
te e domiciliado em Diadema, SP, fi lho de Milton José Correia e de Terezinha Borges 
da Silva. A pretendente: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, profi ssão: auxi-
liar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: Estância, SE, data-nascimento: 
08/12/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo da 
Silva dos Santos e de Maria de Lourdes Conceição Santos.

O pretendente: DIEGO ROMANO DE OLIVEIRA, profi ssão: barman, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ailton Silva de Oliveira e de Marcia Romano. A pretendente: 
MAYARA DOS SANTOS SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: 
Tuparetama, PE, data-nascimento: 30/01/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Dimas Claro da Silva e de Aldenice Lopes dos Santos Silva.

O pretendente: ALEX CORREA DE LACERDA, profi ssão: web designer, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1993, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dario Correa de Lacerda e de Lucia Carlos 
da Silva de Lacerda. A pretendente: KARINA DANTAS DA SILVA, profi ssão: desig-
ner de interiores, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/05/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agnaldo Sou-
sa da Silva e de Josefa Firmino Dantas da Silva.

O pretendente: MATEUS SANTANA SILVA, profi ssão: operador de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1995, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aurelino Gonzaga da Silva Filho e de 
Eulalia Santana da Silva. A pretendente: ÉLEN STEVE AVELINO DO NASCIMENTO, 
profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 04/07/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jilton 
Malaquias do Nascimento e de Heleneuda Avelino do Nascimento.

O pretendente: MARCOS VINICIUS VIANA OLIVEIRA, profi ssão: impressor off .set, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Porto Firme, MG, data-nascimento: 08/11/1963, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Calixto Oliveira e de 
Cecilia Viana Oliveira. A pretendente: ROMANA JOSEFA DA SILVA, profi ssão: cabe-
leireira, estado civil: divorciada, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 07/05/1972, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Pedro da Silva 
e de Durvalina Josefa da Luz.

O pretendente: EMERSON DE LIMA BEZERRA, profi ssão: administrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1994, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Bezerra Primo e de Maria de Lourdes 
de Lima Bezerra. A pretendente: MAYARA DE SENA PEREIRA, profi ssão: coordena-
dora de produção, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/10/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sérgio de 
Souza Pereira e de Magna de Fatima Sena Pereira.

O pretendente: WELLINGTON DE ALMEIDA ALVES, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Altair de Almeida Alves e de Sonia 
Rodrigues Ferreira. A pretendente: JANE ALVES OLIVEIRA, profi ssão: assistente de 
RH, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/1992, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Roberval Souza Oliveira e de Sueli 
Alves da Silva.

O pretendente: MANOEL MESSIAS FERREIRA, profi ssão: porteiro, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Rubim, MG, data-nascimento: 10/08/1959, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel José dos Santos e de Lindaura Ferreira 
Salomão. A pretendente: MARIA JOSÉ DE SOUZA ARAUJO, profi ssão: cabeleireira, 
estado civil: viúva, naturalidade: Brejão, PE, data-nascimento: 16/02/1958, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Natanael Francisco de Souza e de Josefa Fran-
cisca de Souza.

O pretendente: ANDERSON LEAL CAMPOS, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/09/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Soares Campos e de Eunice Leal de 
Carvalho. A pretendente: JENIFFER MICAELE DOS SANTOS, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 13/06/1996, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fabio José dos Santos e de 
Jussara de Fatima dos Santos.

O pretendente: LEANDRO SANTOS SILVA, profi ssão: encarregado, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1987, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jessé Silva e de Clemilda Maria dos Santos. A 
pretendente: JOANA ANGÉLICA DA SILVA, profi ssão: gerente, estado civil: solteira, 
naturalidade: Belo Jardim, PE, data-nascimento: 04/01/1988, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Francisco da Silva e de Angelita Antonia da 
Silva Filha.

O pretendente: VALDEQUE DE JESUS SANTOS, profi ssão: serralheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ipiaú, BA, data-nascimento: 18/05/1978, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valmir de Jesus Santos e de Adenilda Maria de 
Jesus. A pretendente: SUELY CORREIA DOS SANTOS, profi ssão: cuidadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Buíque, PE, data-nascimento: 17/11/1986, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genecy Soares dos Santos e de Josefa 
Correia dos Santos.

O pretendente: FRANCISCO GERSON DE OLIVEIRA FREITAS, profi ssão: ajudante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1975, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvaldo de Oliveira Freitas 
e de Maria Cledina Farias de Oliveira Freitas. A pretendente: ANA CRISTINA DOS 
SANTOS, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Bezerra dos Santos e de Josefa Jeronimo de Lima dos Santos.

O pretendente: JAAKSON DE MOURA, profi ssão: teleoperador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 03/06/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jacinto Jose Candido de Moura e de Benedi-
ta Soares dos Santos. A pretendente: RENALI RENAN EMÍLIA GOMES DA SILVA, 
profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 
20/02/1997, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Renan da Silva e de Jara 
Gomes Silva.

O pretendente: MARCIO JOSÉ CAMPOS, profi ssão: aposentado, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Nova Lima, MG, data-nascimento: 28/01/1952, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osorio José Campos e de Terezinha 
Moura Campos. A pretendente: ANGELIA MARIA XAVIER, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Campos Sales, CE, data-nascimento: 24/03/1974, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Pedro Xavier e de Tereza 
Joana Xavier.

O pretendente: ADRIANO PEREIRA COSTA, profi ssão: técnico de logística, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joel Oliveira Costa e de Nair Martins 
Costa. A pretendente: JULIANA KELLY LOPES DE ANDRADE, profi ssão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/11/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edelso Rodri-
gues de Andrade e de Maria de Lourdes Lopes de Morais.

O pretendente: ALEXANDRE MARCELINO DA SILVA ROSA, profi ssão: operador de 
ponte rolante, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/01/1981, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião 
Rosa e de Geralda Maria da Silva Rosa. A pretendente: AMANDA FERNANDES DOS 
SANTOS, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Claudio dos Santos e de Adriana Fernandes da Silva.

O pretendente: VINICIUS SANTOS DE BRITO, profi ssão: técnico de farmácia, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 19/11/1994, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eli de Brito e de Maria Aparecida Santos de 
Brito. A pretendente: LETICIA RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: técnica de farmácia, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1988, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Eliane Ribeiro da Silva.

O pretendente: RAIMUNDO CASSIANO DE OLIVEIRA, profi ssão: armador de 
estruturas, estado civil: solteiro, naturalidade: Novo Oriente, CE, data-nascimento: 
06/09/1979, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Cas-
siano de Oliveira e de Francisca Luiza de França. A pretendente: ANTONIA CÍCERA 
PORFIRIO VIEIRA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Novo 
Oriente, CE, data-nascimento: 21/07/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Guilherme Porfi rio Vieira e de Rita Bernardo Vieira.

O pretendente: BRUNO HENRIQUE NUNES, profi ssão: auxiliar de caldeiraria, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Galiléia, MG, data-nascimento: 18/02/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adão Ferraz Nunes e de Lúcia Maria 
Damasceno. A pretendente: ANTONIA MARIA GOMES, profi ssão: doméstica, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Mombaça, CE, data-nascimento: 15/04/1966, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Gomes Ferreira e de Maria 
Gonçalves Beserra.

O pretendente: FABIO DE OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: auxiliar contabil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1990, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Jose Alves dos Santos e de Teresinha Silva de 
Oliveira. A pretendente: BRUNA MARIA DA SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1993, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria das Dores Leite Silva.

O pretendente: GRIMAURO ANTONIO DA SILVA, profi ssão: zelador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Carpina, PE, data-nascimento: 30/10/1968, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Antonio da Silva e de Maria Severina da Silva. 
A pretendente: LUCIANA MARIA DOS SANTOS, profi ssão: assistente de RH, estado 
civil: solteira, naturalidade: Carpina, PE, data-nascimento: 18/03/1970, residente e domici-
liada em Osasco, SP, fi lha de José Pereira dos Santos e de Maria Sebastiana dos Santos.

O pretendente: OHUAWUNWA CYPRIAN NNAOMA, profi ssão: autônomo, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Lagos, Nigeria,, data-nascimento: 18/06/1987, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ohuawunwa Cyprian e de Ohuawunwa 
Zite. A pretendente: DELZUITA FERREIRA SANTOS, profi ssão: pedagoga, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Itaetê, BA, data-nascimento: 06/10/1982, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Zelita Brito Ferreira.

O pretendente: VALDOMIRO GOMES DO NASCIMENTO, profi ssão: pedreiro, esta-
do civil: viúvo, naturalidade: Vitória de Santo Antão, PE, data-nascimento: 02/07/1971, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Bezerra do Nas-
cimento e de Maria Gomes do Nascimento. A pretendente: MARIA LUCIA PAULINO 
BERNARDO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: divorciada, naturalidade: Tupã, SP, 
data-nascimento: 08/04/1961, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Otavio Alves Bernardo e de Maria Paulino Bernardo.

O pretendente: MAURÍCIO ELIO DE OLIVEIRA REIS, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1999, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elio Simão Reis e de Andreia de Oliveira Santos. 
A pretendente: JAQUELINE SOUZA SAMPAIO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/2000, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Paulo Sampaio e de Andrea Souza Dias.

O pretendente: CARLOS EDUARDO DA SILVA FERREIRA, profi ssão: eletricista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Carapicuíba, SP, data-nascimento: 28/12/1978, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mizael Ferreira e de Aurelina 
da Silva Ferreira. A pretendente: GLAUCE MARIA DOS SANTOS, profi ssão: telefo-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Maria dos Santos e 
de Cleuza da Silva Santos.

O pretendente: WAGNER DE OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1993, residente e domiciliado em 
Suzano, SP, fi lho de Rosimeire de Oliveira. A pretendente: EMILLY GOMES DA SILVA, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 26/02/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosival 
Gomes da Silva e de Ana Maria de Souza.

O pretendente: ANTÔNIO JOÃO DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Campos Sales, CE, data-nascimento: 26/06/1965, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Raimundo da Silva e de Francisca Pereira 
da Rocha. A pretendente: MONICA DA CONCEIÇÃO SOARES, profi ssão: auxiliar 
de tesouraria, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/04/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Perei-
ra Soares e de Hildete Raimunda da Conceição Soares.
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        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: ALAN RODRIGO EVANGELISTA DE OLIVEIRA, profi ssão: ofi cial de me-
cânica, estado civil: solteiro, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 06/09/1997, 
residente e domiciliado em São João de Meriti, RJ, fi lho de Alex Sandro Ferreira de Oliveira 
e de Marcia Elisangela Alves Evangelista. A pretendente: ISABELLA CRISTINA NASCI-
MENTO DA CRUZ SILVA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Edson Amaro da Silva e de Telma Nascimento da Cruz Silva.

O pretendente: PABLO HENRIQUE MARINARI LOPES DA SILVA, profi ssão: autô-
nomo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Lopes da 
Silva e de Kelly Cristina Marinari. A pretendente: JÚLIA SANTOS SOUZA, profi s-
são: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/08/1998, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Alex de Oliveira Souza e 
de Vanessa Santos Alves.

O pretendente: GABRIEL MONTEIRO FERREIRA, profi ssão: vendedor, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1997, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Robson Alvaro Ferreira e de Elenita Monteiro 
Ferreira. A pretendente: BRENDA DE PAULA GRIGORIO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/02/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dimas Grigorio e de Clelia Pereira 
de Paula.

O pretendente: CILEDOIT SIMONVILLE, profi ssão: Alfaiate, estado civil: solteiro, na-
turalidade: República do Haiti,, data-nascimento: 29/07/1972, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cidoine Simonville e de Lucianie Simonville. A 
pretendente: CARLINE DABEL, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
República do Haiti,, data-nascimento: 21/08/1982, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Vilamar Dabel e de Charlezia Pierre.

O pretendente: FÁBIO DA SILVA DO ESPIRITO SANTO, profi ssão: controlador de 
acesso, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
21/01/1987, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jacinto Francisco 
do Espirito Santo e de Maria José da Silva Filha. A pretendente: JESSICA APARECIDA 
TRINDADE TORRES, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Mauro Jose de Oliveira Torres e de Georgina Aparecida Trindade Torres.

O pretendente: MANOEL CÂNDIDO REIS FERREIRA DA SILVA, profi ssão: portei-
ro, estado civil: divorciado, naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 24/09/1972, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João dos Reis Ferreira da 
Silva e de Maria Cândida do Nascimento. A pretendente: MARIHILDA ROSA DA PAI-
XÃO, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Uruçuca, 
BA, data-nascimento: 17/11/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Manoel Bispo da Paixão e de Maria Francisca Rosa.

O pretendente: FELIPE WERNECK DE OLIVEIRA, profi ssão: ajudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1993, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Machado de Oliveira e de Juvia 
Souza Werneck. A pretendente: LARISSA RODRIGUES SOUZA RIBEIRO, profi ssão: 
negociadora de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 15/09/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eric 
Mendes Dias Ribeiro e de Hingrid Rodrigues Souza.

O pretendente: JORGE AMILTON LIMA SILVA, profi ssão: tapeceiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Senhor do Bonfi m, BA, data-nascimento: 27/05/1966, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Gama da Silva e de 
Erotildes Lima Silva. A pretendente: IRACEMA MARIA VAZ, profi ssão: agente comu-
nitário de saúde, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/01/1965, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ana Maria 
Vaz.

O pretendente: SAMUEL TRINDADE DA SILVA, profi ssão: auxiliar de faturamento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1997, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sandro Trindade da Silva e de 
Quiteria Henrique Barbosa da Silva. A pretendente: ESTER EMBOAVA DE SOUZA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/11/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arlos Benedito 
de Souza e de Alice Soares Emboava de Souza.

O pretendente: TIAGO NOGUEIRA CORREIA CORDEIRO, profi ssão: auxiliar de ex-
pedição, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sidney Olegario Cordeiro 
e de Juracelma Nogueira Correia. A pretendente: NAYARA NUNES PINHO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Reginaldo Teixeira 
Pinho e de Nubia Nunes Paiva.

O pretendente: ALESSANDRO RIBEIRO DE VASCONCELOS, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 28/06/1976, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ribeiro de Vas-
concelos Filho e de Juçara Ribeiro de Vasconcelos. A pretendente: ANA ROSA DE 
FARIAS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 26/05/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de An-
tonio Cecilio de Farias e de Hilda Francisca de Jesus Farias.

O pretendente: GILBERTO RIBEIRO DOS SANTOS, profi ssão: azulejista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Iramaia, BA, data-nascimento: 22/06/1975, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademar Bispo dos Santos Filho e de 
Creusa do Carmo Ribeiro. A pretendente: EDILEUZA OLIVEIRA PEREIRA, profi ssão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Iramaia, BA, data-nascimento: 
13/05/1973, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Calixto Silva 
Pereira e de Elzuita Ferreira Oliveira.

O pretendente: JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1992, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Aluizio Celerino da Silva e de Maria Nilza Monteiro 
da Silva. A pretendente: MAYARA TAYANE SILVA CAMPOS, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1995, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauro Sergio de Campos e 
de Joana Liberato da Silva.

O pretendente: MAURICIO FERREIRA SILVA, profi ssão: consultor de negócios, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Francisco Morato, SP, data-nascimento: 09/08/1983, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João de Jesus Silva e de 
Noeme Ferreira Silva. A pretendente: VIVIANE DE BRITO VILELA SILVA, profi ssão: 
técnica em segurança do trabal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 25/10/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Marcos Vilela Silva e de Cleonice Silveira de Brito.

O pretendente: JOÃO PAULO DE ARAUJO SILVA, profi ssão: operador de plotter, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1993, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista da Silva e de 
Geni Espedita de Araujo. A pretendente: DEBORA LUANA SUMAN, profi ssão: opera-
dora de máquinas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/06/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Natal Suman 
e de Maria José Pereira dos Santos Suman.

O pretendente: LUCAS DE CARVALHO SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Capim Grosso, BA, data-nascimento: 11/07/1995, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Ana Rosa de Carvalho Silva. A pretendente: 
BIANCA MOURA DOS SANTOS, profi ssão: promotora de vendas, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1992, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Lopes dos Santos e de Osmerina Pinto 
de Moura.

O pretendente: ADEILSON HORÁCIO DONATO, profi ssão: marceneiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Bom Conselho, PE, data-nascimento: 13/03/1981, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aluízio Ferreira Donato e de Luzia Horácio Donato. 
A pretendente: ROSANE SILVA DOS SANTOS, profi ssão: babá, estado civil: solteira, na-
turalidade: Barra da Estiva, BA, data-nascimento: 28/04/1992, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Durvalino José dos Santos e de Jucilene Pereira da Silva.

O pretendente: FABIO FERREIRA SOUZA EJIKEME, profi ssão: orçamentista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Callistus Ugochukwu Ejikeme e de 
Samara Ferreira de Souza. A pretendente: BRENDA MARÍLIA ALVES POLITO, pro-
fi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
31/05/1994, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lho de Paulo Rogerio Duque e 
de Marli Aparecida Alves Polito.

O pretendente: ALEXANDRE DE SOUZA SOARES, profi ssão: desenvolvedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1978, residente e do-
miciliado em Guarulhos, SP, fi lho de José Soares Filho e de Marilena de Souza Soares. 
A pretendente: LETICIA PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: operadora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1990, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Pereira dos Santos.

O pretendente: DANILO SOUZA DO NASCIMENTO, profi ssão: operador de extruso-
ra, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1989, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Nivaldo do Nascimento 
e de Erineide Maria Souza do Nascimento. A pretendente: CRISTIANE DOS SANTOS 
SILVA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano 
do Sul, SP, data-nascimento: 08/01/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Severino Honorio da Silva Filho e de Off elina dos Santos Silva 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: CLEONCIO SOCORRO ALMEIDA DE ARAUJO, profi ssão: aposentado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Manaus - AM, data-nascimento: 05/12/1959, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Pacifi co Vieira de Araujo e de Haideé 
Almeida de Araujo. A pretendente: MARIA APARECIDA BATISTA DOS REIS, profi ssão: 
domestica, estado civil: solteira, naturalidade: em Ribeira do Amparo - BA, data-nascimento: 
02/02/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Batista dos 
Reis e de Maria Augusta dos Reis.

O pretendente: RODRIGO DA SILVA, profi ssão: funcionário público estadual, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 05/01/1993, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ivanildo Severino da Silva e de Francileide Abel 
da Silva. A pretendente: JOCIARA DE JESUS DA SILVA, profi ssão: funcionária pública 
estadual, estado civil: solteira, naturalidade: em Serra do Ramalho - BA, data-nascimento: 
19/09/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ronaldo Menezes da 
Silva e de Jovina Maria de Jesus da Silva.

O pretendente: JOÃO CARLOS RIOS DE BRITO, profi ssão: comerciante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 25/07/1985, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Silvano Wenceslau de Brito e de Maria 
Aparecida Rios Sifrónio de Brito. A pretendente: CAROLINE MONTENEGRO BUFFONE, 
profi ssão: gerente de fi nanças, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Mariana, SP, data-nascimento: 11/10/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Mario Buff one e de Patricia de Lima Barros Buff one.

O pretendente: LUIZ FERNANDO FIDALGO DE MORAES, profi ssão: analista de sinis-
tro, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 
20/02/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Luiz de Moraes 
e de Maria Amelia Fidalfo de Moraes. A pretendente: JAQUELINE RODRIGUES JANERI, 
profi ssão: analista de recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo 
André - SP, data-nascimento: 19/08/1990, residente e domiciliada em Santo André - SP, 
fi lha de Oscar Janeri e de Joana D´Arc Rodrigues da Silva Janeri.

O pretendente: MARIO DE VINCENZI, profi ssão: jornalista, estado civil: divorciado, naturali-
dade: em Santos (2º Subdistrito) - SP, data-nascimento: 31/08/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Mario de Vincenzi Neto e de Iraceli Guimarães de Vincenzi. A 
pretendente: JULIANA DIAS BENTO, profi ssão: agente de atendimento, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Três Pontas - MG, data-nascimento: 31/03/1982, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Joaquim Dias Bento e de Persida Batista Dias Bento.

O pretendente: BRUNO MIRANDA DOS SANTOS MENDES, profi ssão: cirugião dentista, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 08/06/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Emiliano Jose Silva Mendes e de 
Jailda Miranda dos Santos. A pretendente: GRAZIELE ALEXANDRE DO NASCIMENTO, 
profi ssão: biomédica, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nas-
cimento: 17/03/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Israel Neves 
do Nascimento e de Sueli Joana Alexandre do Nascimento.

O pretendente: LEONARDO HENRIQUE SOLIMEO, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 17/08/1991, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sergio Henrique Solimeo e de Denise Di 
Chiacchio Solimeo. A pretendente: MAIARA LOREIRO FIDALGO DA SILVA, profi ssão: 
nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jabaquara - SP, data-
nascimento: 19/02/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos 
Antonio Guilherme da Silva e de Sonia Maria Loreiro Fidalgo da Silva.

O pretendente: DENIS ESTEVES CARVALHO, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital,Indianópolis, SP, data-nascimento: 12/05/1975, residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Edison Aparecido Pascoal de Carva-
lho e de Ana Maria Esteves de Carvalho. A pretendente: DELAINE NALIO, profi ssão: 
funcionária pública estadual, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Matilde, SP,  data-nascimento: 30/05/1965, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Gumercindo Nalio e de Neyde Chiari Nalio.

O pretendente: JONATHAS DE PAULA SANTOS, profi ssão: assistente administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 05/09/1992, 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de João Pereira dos Santos e 
de Cleide Maria de Paula dos Santos. A pretendente: PATRICIA DE CÁSSIA SOARES 
DA SILVA, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Belezinho, SP,  data-nascimento: 26/05/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Carlos Alberto da Silva e de Janice Soares da Silva.

O pretendente: MAURIZIO FARETRA, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 30/09/1977, residente e do-
miciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario Giuseppe Faretra e de Adele 
Caterina Faretra. A pretendente: MARTA RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Prazeres - PE, data-nascimento: 09/07/1976, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Samuel Rodrigues da Silva e de 
Edna Rodrigues da Silva.

O pretendente: GUILHERME LINARES GOMES, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 01/01/1991, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcelo Gomes e de 
Luciene Linares Gomes. A pretendente: JULIA CARMELA SANTOS SILVEIRA, profi ssão: 
assistente de patentes, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, 
SP,  data-nascimento: 11/11/1991, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, 
fi lha de João Borges da Silveira e de Angela Aparecida Santos Silveira.

O pretendente: BRUNO VINICIUS PRAÇA DA SILVA, profi ssão: assistente de expedi-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 
01/05/1995, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Cristiano 
Alberto da Silva e de Patricia Alves Praça da Silva. A pretendente: SABRINA ISMERIA 
GONÇALVES, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Ermelino Matarazzo, SP,  data-nascimento: 19/06/1995, residente e domiciliada neste Sub-
distrito - SP, fi lha de Jose Claudio de Abreu Gonçalves e de Fernanda Ismeria dos Santos.

O pretendente: PAULO KRASNIKOVAS, profi ssão: pintor, estado civil: divorciado, natura-
lidade: nesta Capital, Belezinho, SP, data-nascimento: 29/07/1961, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jonas Krasnikovas e de Olga Krasnikovas. 
A pretendente: MARIA DE LOURDES ALVES SILVA NODA, profi ssão: cabeleireira, 
estado civil: viúva, naturalidade: em Novo Oriente - CE, data-nascimento: 11/11/1962, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ernestina Alves da Silva.

O pretendente: MARCOS PAULO MONTEIRO, profi ssão: inspetor de qualidade, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/08/1979, residente e 
domiciliado em Guarulhos - SP, fi lho de Elias Francisco Monteiro e de Carmem Lucia Mon-
teiro. A pretendente: KATIA REGINA DIAS DE BRITO FERNANDES, profi ssão: Doula, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP,  data-nascimento: 15/10/1978, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edson de Brito Fernandes e de 
Nilia Alves Fernandes.

O pretendente: DELAN ALVES MARQUES, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Pari, SP, data-nascimento: 19/04/1992, residente e domici-
liado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Salustiano Barroso Marques e de Maria 
Dalva Alves Marques. A pretendente: SARA VIEIRA DOS SANTOS, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP,  data-nascimento: 
24/01/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Pedro dos Santos 
e de Laudiceia Vieira dos Santos.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Daniel Jose Drobiniche Lombardi - Ofi cial Interino

O pretendente: LUCAS DI BIASI ARAUJO, solteiro, analista de sistemas, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 27/08/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Valter Ferreira Araujo e de Giuseppina Di Biasi. A pretendente: KEREN RESINO DE 
OLIVEIRA, solteira, esteticista, natural de Assis - SP, nascida em 25/08/1992, residente 
e domiciliada em San Fernando Valley, Assis - SP, fi lha de Girson Antonio de Oliveira e 
de Leila Nogueira Resino de Oliveira. Obs.: Edital Recebido do Cartório de Assis - SP.

O pretendente: ANDRÉ PALLONI BORTOLAI, solteiro, músico, natural de São Paulo - SP, 
nascido em 27/03/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ariovaldo 
Bortolai e de Edilaine Teresinha Palloni Bortolai. A pretendente: JACQUELINE MIDORI 
GOH, solteira, analista fi nanceiro, natural de São Paulo - SP, nascida em 26/07/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de David Fudió Goh e de Silvana 
Bastos Goh.

O pretendente: JEAN CARLOS COSTA PINTO, solteiro, músico, natural de Americana 
- SP, nascido em 12/05/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Mario Roberto da Costa Pinto e de Vera Lucia Marques Pinto. A pretendente: ELAINE 
APARECIDA DE ARAUJO MOTA, solteira, administradora, natural de Campinas - SP, 
nascida em 12/10/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio 
de Araujo Mota e de Maria da Penha Batista de Araujo Mota.

O pretendente: WALLACE SANTOS DE SOUSA, solteiro, mecânico de ar condicionado, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 26/10/1991, residente e domiciliado em Itaquera, 
São Paulo - SP, fi lho de João Evangelista Silva de Sousa e de Celia Regina Ribeiro dos 
Santos. A pretendente: ALLINE MARA VAZ DA SILVA ANDRADE, solteira, militar, natural 
de Guaratinguetá - SP, nascida em 27/06/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Vicente de Paula Andrade e de Deilze Vaz da Silva Andrade.

O pretendente: RENATO GONÇALVES FLORES, solteiro, desempregado, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 07/03/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Alberto Ayrosa Flores e de Maria Valeria Gonçalves Flores. A pretendente: NADIA 
LUDMILA DA SILVA PATARA, solteira, autônoma, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 03/11/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Patara Neto 
e de Virginia Vieira da Silva.

O pretendente: MARCOS JOSÉ DA SILVA, solteiro, motorista, natural de Recife - PE, 
nascido em 02/02/1958, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José 
Machado da Silva e de Maria Tereza da Silva. A pretendente: MARIA DE LOURDES 
DOS SANTOS, divorciada, atendente, natural de Recife - PE, nascida em 18/06/1960, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Severino Tolentino dos Santos e 
de Antonia Pereira dos Santos.

O pretendente: FABIO BLANES XAVIER, solteiro, profi ssional de marketing, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 15/02/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Manoel França Xavier e de Angela Maria Blanes Xavier. A pretendente: CAMILA 
ARDITI HECKEL, solteira, gestora gastronômica, natural de São Paulo - SP, nascida em 
16/04/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Horst Herbert Heckel 
e de Maria de Lourdes Arditi.

O pretendente: TIAGO SCHIRMER, solteiro, gerente comercial, natural de Santa Maria - 
RS, nascido em 18/11/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jorge 
Schirmer e de Giane Marcia Corrêa. A pretendente: SUELEN NEUBERGER, solteira, 
nutricionista, natural de Ijuí - RS, nascida em 01/09/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Sergio Luís Neuberger e de Sandra Inês Neuberger.

O pretendente: EVENS CHERY, solteiro, pedreiro, natural do Haiti, nascido em 08/07/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Leones Chery e de Andremene 
Lapaix. A pretendente: AZUNETTE JULIEN, solteira, costureira, natural do Haiti, nascida 
em 10/06/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Joseph Julien e 
de Azulia Alisma.

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

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

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

O pretendente: FRANCISCO SOARES FILHO, estado civil divorciado, profi ssão vi-
draceiro, nascido em Suzano - SP, no dia (05/04/1953), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Soares e de Maria Lopes Soares. A pretendente: 
ILDE DE OLIVEIRA FRANKLIM, estado civil viúva, profi ssão vendedora, nascida em 
Ibiajara - BA, no dia (21/01/1942), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Celino de Oliveira Santos e de Orminda Rosa Santos.
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

1ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006082-11.2018. 
8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Julio Cesar Silva de Mendonça Franco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CLAYTON 
GODOY, CPF. 043.841.418-74, que C. MÓDULO Cooperativa de Trabalho de Professores e Aux. de 
Administração Escolar, ajuizou-lhe uma ação monitória que foi julgada procedente, ora em fase de 
Cumprimento de Sentença, condenando-o ao pagamento de R$ 13.016,61 (atualizado até 31/07/2018). 
Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua intimação por edital, para que em 15 dias, 
a fluir após o prazo supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 
10%, e de honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos 
termos do art. 523 do CPC, ficando ADVERTIDO, independentemente de nova intimação, que terá 15 
dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. SP.,09.08.2018. 

25ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0206476-81.2011. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 25ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Guilherme Ferfoglia Gomes Dias na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CANADIAN 
PASSAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ. 82.045.014/0001-96) e JOSE ROBERTO GHISI (CPF 
404.533.089-53) que TAM LINHAS AÉREA S/A, ajuizou-lhes uma ação de Execução para o 
recebimento de R$210.770,76 (Out/2011), oriundos das faturas/cheques nºs. 4027867, 4027932, 
4027855, 4032682, 4032695, 4032763, 4040493, 4040552 e 4040480, vencidas e não pagas. Estando os 
executados em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, paguem o 
débito atualizado ou em 15 dias embarguem, ou reconheçam o crédito da exequente, comprovando o 
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento 
restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias 
supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso 
de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de junho de 2018. 

2ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1009515-42.2014.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
MURILO DOS SANTOS SILVA, CPF 381.557.648-26, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: é credor do Requerido pela 
importância nominal total de R$ 7.468,00 (atualizado para o valor de R$ 15.120,95, oriundos de Contrato 
de Prestação de Serviços Educacionais em benefício do(a) Requerido(a), relativo a mensalidades não 
pagas, dos quais encontram-se pendente de pagamento até a presente data. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 15 
(quinze) dias, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 15.120,95, 
devidamente atualizada, hipótese em que ficará isento de custas e de honorários advocatícios ou 
apresente embargos ao mandado monitório. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei. 

3ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROCESSO: nº 1009012-03.2009. 
8.26.0100. A Dra. Mônica Di Stasi Gantus Encinas, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Central da 
Comarca da Capital. Faz Saber à inventariante, representante e administradora do Espólio de Jorge 
Afif Cury, Sra. LIDIA ISSA FARAH CURY, RG nº 3.025.263-5, CPF Nº 943.469.418-34, que foi 
requerida a desconsideração de personalidade jurídica de Canadoro Agropecuária S/A, para a 
inclusão dos sócios no polo passivo da ação de Cumprimento de Sentença, proposta por 
MAXCORP ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. Estando a inventariante, representante e 
administradora LIDIA ISSA FARAH CURY em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por 
EDITAL, para que se manifeste acerca do pedido de desconsideração da personalidade Jurídica 
requerido pela exequente às fl. 271 dos autos supra, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que 
será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. S São Paulo, 23 de julho de 2018.  

4ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007144-62.2015. 
8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Mariana Dalla Bernardina, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ASSOCIAÇÃO FEMININA 
BENEFICIENTE E INSTRUTIVA ANALIA FRANCO, CNPJ 33.921.719/0001-14, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Sumário por parte de Tranquilo Jeronymo e outro, alegando em síntese: os 
autores requerem que a requerida seja condenada a lhes outorgarem a escritura do imóvel: parte dos 
lotes 346 e 347 da quadra I, da Vila Regente Feijó, medindo cinco metros e cinquenta centímetros de 
frente para a rua Rosa das Neves, localizado distante cinquenta metros da Rua Emilio Marengo, tendo 
dos lados direito e esquerdo vinte e dois metros, confinando a direito com Francisco Paredes Vera Filho, 
do esquerdo com quem de direto, bem como nos fundos, onde mede cinco metro e cinquenta 
centímetros. Atualmente a rua em que se encontram os lotes fora denominada Rua Rosa das Neves, 
tendo o imóvel recebido nº 50 daquela rua. Consta da certidão expedida pelo 7º Sétimo Oficial de 
Registro de Imóveis de São Paulo, que os lotes encontram-se localizado no loteamento denominado Vila 
Regente Feijó, com área total de 281.000,00 m² no subdistrito do Tatuapé, de propriedade inicial da 
Associação Feminina Beneficente e Instrutiva. O referido imóvel encontra-se cadastrado perante a 
Prefeitura do Município de São Paulo, sob nº 059.118.0030-7. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 22 de agosto de 2018. 

5ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008493-
18.2015.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA LUIZA 
CARRERA MARETTE, Brasileiro, CPF 010.707.898-87. Com endereço à Doutor Pinto Ferraz, 204, Vila 
Mariana, CEP 04117-040, São Paulo - SP e NELSON CARRERA PERES, Brasileiro, CPF 010.707.898-
87. Com endereço à Rua Otavio Nebias, 182, apto. 11, Paraiso, CEP 04002-011, São Paulo - SP, que lhe 
foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Aureo Alves da Silva e outros, com o 
seguinte objeto: o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda referente a imóvel situado 
na rua Belmiro Zanetti Esteves, nº 247, no valor de R$ 217.500,00. Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de agosto de 2018. 

5ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1034776-18.2014.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) CORDEZ COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 
07.067.447/0001-27, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de TNT 
Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas S/A, alegando em síntese que a requerida contratou 
diversos serviços de transporte da filial da requerente em diversos municípios do Estado de São 
Paulo, conforme faturas e histórico de prestação de serviços constantes dos autos. Contudo, apesar 
de ter os serviços devidamente prestados, deixou a requerida de adimplir as quantias ajustadas pelos 
serviços, acarretando uma dívida no valor de R$ 97.227,90 (agosto/2014). Encontrando-se a ré em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de julho de 2018. 

6ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0161301-09.2007.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) ANTONIO CUNHA CAMPOS DOS SANTOS, CPF 118.359.858- 07,que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Execução de Título Extrajudicial, movida por Lilia Maria Moretzson da Costa. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para 
ciência de bloqueio efetuado em suas contas bancárias por meio do sistema BACENJUD, no valor de R$ 
2699,71 (fls. 237 Bco Itaú Unibanco) e de R$ 89,24 (fls. 281 - CEF) e para que em 05 dias, a fluir após os 
20 dias supra, apresente impugnação. No silêncio, o feito terá regular prosseguimento. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

 

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:

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: VICTOR LEMBO, de nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, natural 
nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia (01/03/1985), residente e domiciliado no Sumare-
zinho, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Lembo Neto e de Selma Heloiza Lopes Lembo. A 
pretendente: NÁTALIE SCHNAIDER BORELLI, de nacionalidade brasileira, solteira, médica, 
natural nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia (19/01/1987), residente e domiciliada no 
Sumarezinho, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Estevam Borelli e de Shirlei Schnaider Borelli.

O pretendente: TIAGO SILVA RAMOS, de nacionalidade brasileira, solteiro, designer, natural 
de Recife, PE, no dia (14/03/1990), residente e domiciliado no Jardim das Bandeiras, São 
Paulo, SP fi lho de Vicente Antonio da Silva Neto e de Marineide Alves Ramos. A pretendente: 
FERNANDA PATRÍCIA ROELO, de nacionalidade brasileira, solteira, analista de RH, natural 
de Campinas, SP, no dia (26/08/1991), residente e domiciliada no Jardim das Bandeiras, 
São Paulo, SP, fi lha de Aloisio Roberto Roelo e de Adriana Bueno de Oliveira Roelo.
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