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BOLSAS
O Ibovespa: -0,19% Pontos: 
78.168,66 Máxima de +0,9% 
: 79.021 pontos Mínima de 
-0,88% : 77.624 pontos Volu-
me: 9,88 bilhões Variação em 
2018: 2,31% Variação no mês: 
1,94% Dow Jones: +0,61% Pon-
tos: 26.405,76 Nasdaq: -0,08% 
Pontos: 7.950,04 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 4,1298 Venda: R$ 4,1308 
Variação: -0,32% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 4,22 Venda: R$ 4,32 
Variação: estável - Dólar Ptax 
Compra: R$ 4,1345 Venda: R$ 
4,1351 Variação: -0,04% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 4,0900 
Venda: R$ 4,2800 Variação: 
-0,16% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,45% ao 
ano. - Capital de giro, 9,54% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.208,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,44% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 158,300 
Variação: -0,13%.

Cotação: R$ 4,1335 Variação: 
-0,8% - Euro (às 17h49) Compra: 
US$ 1,1675 Venda: US$ 1,1675 
Variação: +0,05% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,8200 Venda: R$ 
4,8220 Variação: -0,29% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,7630 Ven-
da: R$ 5,0030 Variação: -0,14%.

Futuro: +0,18% Pontos: 78.210 
Máxima (pontos): 79.305 Míni-
ma (pontos): 77.455. Global 40 
Cotação: 726,985 centavos de 
dólar Variação: +0,58%.

“Uma feijoada só é 
realmente completa 
quando tem uma 
ambulância de 
plantão”.
Sérgio Porto (1923/1968)
(Stanislaw Ponte Preta)
Escritor brasileiro

investimento estimado em 
R$ 110 milhões (AE).

Em comemoração ao 
bicentenário da Inde-
pendência do Brasil - 

celebrado em 2022 -, o governo 
de São Paulo planeja a limpeza 
do riacho Ipiranga, na zona sul 
da capital paulista, e ainda a 
reabertura do Museu Paulista, 
mais conhecido como Museu 
do Ipiranga. Inaugurado em 7 
de setembro de 1895 como mu-
seu de história natural e marco 
representativo da independên-
cia e da história do Brasil e do 
estado de São Paulo, o Museu 
do Ipiranga está fechado ao 
público desde 2013.

 Para comemorar os 200 anos da 
Independência, governo paulista 
quer reabrir Museu do Ipiranga

A primeira reunião da Co-
missão de Coordenação das 
Celebrações dos 200 anos da In-
dependência do Brasil ocorreu 
ontem (19), e debateu ideias 
para serem implementadas nos 
próximos quatro anos. Entre os 
membros, estão representan-
tes da Casa Civil, Casa Militar, 
Secretaria Estadual da Cultura, 
Secretaria Estadual da Educa-
ção, Secretaria da Justiça e da 
Defesa da Cidadania, Secreta-
ria da Segurança Pública e o 
Museu Paulista (USP). 

Na próxima semana, deve ser 
apresentado um cronograma 

de metas do grupo de trabalho. 
Proposta da Sabesp, a limpeza 
do riacho ganhou adesão dos 
participantes do encontro. 
Também foi discutida a ideia 
de criação de um calendário 
com programação e atividades 
a serem realizadas até 2022.

A Imprensa Ofi cial também 
deve participar ativamente 
com publicações e eventos 
importantes. Está previsto 
ainda o lançamento de uma co-
leção com informações sobre 
culinária, vida social, religião 
e outros aspectos do cotidiano 
de 1822, especialmente no 

Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga,

interditado para reformas desde 2013.

Estado. No entanto, para a 
reabertura, são necessárias 

obras de reforma do prédio e 
restauração do acervo, com 

Cotistas do PIS 
No próximo dia 28 termina o 

prazo para que cotistas do PIS com 
menos de 60 anos possam sacar o 
benefício. Têm direito os trabalha-
dores cadastrados no Fundo PIS/
PASEP entre 1971 e 4 de outubro 
de 1988 que ainda não sacaram 
o saldo total de cotas na conta 
individual de participação. Cerca 
de 4,5 milhões de pessoas nessa 
faixa etária ainda não resgataram 
o benefício, contabilizando R$ 6,3 
bilhões disponíveis para o saque. 

O diretor-geral da OMC - Or-
ganização Mundial do Comér-
cio, Roberto Azevêdo, enfati-
zou ontem (19) a necessidade 
de agir para resolver as tensões 
comerciais na comunidade 
internacional e disse que, inde-
pendentemente da opinião que 
se tenha sobre a existência de 
uma possível guerra comercial 
entre Estados Unidos e China, 
“os primeiros tiros já foram 
dados, e não foram poucos”.

Durante uma palestra na Fir-
jan, no Rio de Janeiro,  Azevêdo 
defendeu reformas na entida-
de e alertou que o caminho 
adotado pelos dois gigantes 
econômicos mundiais é muito 
perigoso. “A organização nunca 
foi tão relevante como é agora e 
o próprio interesse dos líderes 
de falar da OMC, revigorar, 
mostra que a alternativa de 
um mundo sem OMC será um 
desastre total”, disse Azevêdo.

“Será um mundo de incerte-
zas, unilateralismo, nacionalis-
mo exacerbado e intolerância 
também. Isso vai afetar não só 
as relações econômicas e co-
merciais, mas terá um impacto 
nas relações políticas e estraté-
gicas”, afi rmou. Ao responder 
perguntas dos jornalistas no 
fi m do evento, Azevêdo afi rmou 
que a tensão entre as duas po-
tências é muito preocupante e 
pode escalar para outras áreas 
além da tarifária. Países como 
o Brasil, conta ele, revindicam 

Diretor-geral da OMC,

Roberto Azevêdo.

O candidato à Presidência 
pelo Novo, João Amoêdo, de-
fendeu ontem (19) que seja 
feito um esforço para acabar 
a troca de apoio parlamentar 
por cargos no governo. “A 
primeira coisa é deixar de lado 
esse toma lá dá cá, o fi siologis-
mo. Quando alguns partidos 
estão fazendo alianças com 
fi guras totalmente diferentes 
do ponto de vista ideológico, 
eles vão ter que pagar essa 
conta quando forem eleitos: 
um ministério para um, uma 
estatal para outro”, disse ao 
participar da sabatina promo-
vida pela revista Veja.

A revista convidou todos os 
candidatos com mais de 2% de 
intenções de votos na última 
pesquisa do Instituto Data-
folha para participar da dis-
cussão. Ciro Gomes, do PDT, 
recusou o convite. Fernando 
Haddad, do PT, informou que 
tinha incompatibilidade de 
agenda e o candidato do PSL, 
Jair Bolsonaro, não obteve li-
beração dos médicos para par-
ticipar por videoconferência.

Amoêdo disse ainda que é 
importante cortar os privilé-
gios dos ocupantes de cargos 
públicos e que o presidente 
deve ser um exemplo disso. 
“Nomear gente séria e compe-
tente. Você tem que dar o tom 
que a negociação existirá, mas 
em outro modelo”. Ressaltou 
que pretende apresentar uma 

João Amoêdo na sabatina 

promovida pela revista Veja.

O ministro do Planejamento, 
Esteves Colnago, confi rmou 
ontem (19) que a revisão de 
despesas do governo deverá 
abrir espaço para liberação de 
mais recursos para ministérios 
e outros órgãos federais ao lon-
go dos próximos meses. O valor 
dessa folga orçamentária, que 
o ministro não quis antecipar, 
será confi rmado amanhã (21), 
quando deverá ser publicado o 
relatório de avaliação de recei-
tas e despesas do 4º bimestre.

“A demanda [por recursos] 
continua grande, mas vamos 
manter a racionalidade anterior 
e aquilo que for despesas obri-
gatórias serão privilegiados. 
Essa discussão será melhor 
aprofundada na semana que 
vem”, disse o ministro, após 
participar da cerimônia de 
comemoração dos 54 anos de 
fundação do Ipea. O próximo 
relatório deve apontar que a 

Colnago: o relatório de receitas 

e despesas apontará

que a situação fi scal

“está bem encaminhada”.

O candidato à Presidência 
Geraldo Alckmin, disse ontem 
(19) que é necessário fazer 
uma reforma política. Segundo 
ele, a grande fragmentação 
partidária fragiliza as siglas e 
não corresponde a divergências 
ideológicas reais. “Nós estamos 
com um modelo totalmente 
artificial, todos os partidos 
fragilizados, inclusive o meu”, 
admitiu ao participar da sabati-
na promovida pela revista Veja. 
“Nós temos 35 [partidos], é um 
pandemônio”.

Além de limitar o número de 
siglas, Alckmin quer adotar o 
voto facultativo, a eleição dis-
trital, onde os deputados são 
escolhidos a partir de áreas 
eleitorais, e a adoção da cláusula 
de desempenho, norma que de-
termina que os partidos devem 
eleger um mínimo de parlamen-
tares para terem acesso a recur-
sos como o fundo partidário e 
propaganda gratuita.
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BC mantém juros 
básicos em 6,5%

Pela quarta vez seguida, 
o Banco Central (BC) não 
alterou os juros básicos da 
economia. Por unanimidade, 
o Copom manteve ontem (19) 
a taxa Selic em 6,5% ao ano. 
A decisão era esperada pelos 
analistas fi nanceiros. Com a 
decisão, a Selic continua no 
menor nível desde o início 
da série histórica do Banco 
Central, em 1986. 

De outubro de 2012 a abril 
de 2013, a taxa foi mantida em 
7,25% ao ano e passou a ser 
reajustada gradualmente até 
alcançar 14,25% ao ano em 
julho de 2015. Em outubro de 
2016, o Copom voltou a reduzir 
os juros básicos da economia 
até que a taxa chegasse a 6,5% 
ao ano em março de 2018.

Em maio, o BC interrompeu 
uma sequência de quedas da 
Selic e manteve a taxa em 
6,5% ao ano, numa decisão 
que surpreendeu o mercado 
fi nanceiro (ABr).

O Iphan reconheceu ontem 
(19) a literatura de cordel como 
Patrimônio Cultural Imaterial 
Brasileiro. A decisão foi tomada 
por unanimidade pelo Conselho 
Consultivo, que se reuniu no 
Forte de Copacabana, no Rio 
de Janeiro. “Poetas, declama-
dores, editores, ilustradores, 
desenhistas, artistas plásticos, 
xilogravadores, e folheteiros, 
como são conhecidos os ven-
dedores de livros, já podem 
comemorar, pois agora a Lite-
ratura de Cordel é Patrimônio 
Cultural Imaterial Brasileiro”, 
anuncia o Iphan. 

O gênero literário é ofício 
e meio de sobrevivência para 
inúmeros cidadãos brasileiros. 
Segundo o instituto, apesar de 

ter começado no Norte e no 
Nordeste do país, o cordel hoje 
é disseminado por todo o Brasil, 
principalmente por causa do 
processo de migração de po-
pulações. O cordel foi inserido 
na cultura brasileira ao fi nal do 
século XIX. O gênero resultou da 
conexão entre as tradições orais 
e escritas presentes na formação 
social brasileira e carrega vín-
culos com as culturas africana, 
indígena e europeia e árabe. 

Originalmente, a expressão 
literatura de cordel não se 
refere em um sentido estrito a 
um gênero literário específi co, 
mas ao modo como os livros 
eram expostos ao público, 
pendurados em barbantes, em 
uma especie de varal (ABr).

O gênero literário é ofício e meio de sobrevivência para 

inúmeros cidadãos brasileiros.

2.2 W/ABr

Diego Padgurschi/Folhapress

Governo deve liberar mais recursos 
para ministérios e outros órgãos

para o próximo governo. 
“A ideia é que o governo que 

for eleito tenha acesso a um 
amplo conjunto de informa-
ções, de forma transparente e 
fácil. [Queremos dar] o ende-
reçamento para alguns pontos 
muito importantes e estraté-
gicos”, explicou, fazendo refe-
rência a projetos de interesse 
do governo em tramitação no 
Congresso, sem, entretanto, 
citar um exemplo.

Após ser homenageado pelo 
presidente do Ipea, Ernesto 
Lozardo, o ministro elogiou a 
atuação da autarquia na de-
fi nição de políticas públicas. 
“O Ipea é uma instituição de 
grande qualidade, mais de 90% 
do seu quadro é formado por 
mestres e doutores. Tem uma 
história de auxílio ao setor 
público, onde é um braço do 
pensamento estratégico do 
governo”, disse (ABr).

situação fi scal do país “está 
bem encaminhada” e a priori-
dade do governo deverá ser a 
construção de uma agenda de 
temas que serão discutidos no 
âmbito da equipe de transição 

Literatura de Cordel é 
Patrimônio Cultural

“OMC nunca foi tão relevante”, 
defende seu diretor-geral

que as discussões não deixem 
de lado assuntos tradicionais 
como a agricultura.

Nos últimos 12 meses, a OMC 
teve o maior número de casos 
abertos dos últimos 16 anos. O 
volume de comércio coberto 
por medidas restritivas dobrou 
no último ano e, nos últimos seis 
meses, foi adotado um grande 
número de medidas como tari-
fas e restrições aduaneiras. “O 
certo é que essa escalada cria 
muita incerteza e vai afetar 
o crescimento do comércio e 
do PIB mundial. Decisões de 
investimentos são afetadas”, 
explicou Azevêdo, que apon-
tou que o cenário já atinge as 
economias da Argentina e da 
Turquia (ABr). 

Amoêdo e o fi m da troca de 
cargos por apoio no Congresso

proposta de reforma da Pre-
vidência, destacando alguns 
pontos, como “desvencilhar o 
reajuste do salário mínimo”. 

Amoêdo disse que é favor da 
liberação do porte de armas 
e contra a descriminalização 
das drogas, em um primeiro 
momento. Sobre as drogas, 
ele acredita que é preciso es-
perar e amadurecer o debate. 
“Vamos acompanhar essas 
experiências fora do Brasil. Ver 
a maturidade disso, os resul-
tados efetivos e discutir o que 
pode ser feito depois de uma 
experiência bem-sucedida em 
um país das dimensões como 
a nossa” (ABr).

É necessário ‘reforma’ para 
reduzir número de partidos

Alckmin disse também que 
pretende privatizar diversas 
estatais, inclusive grande parte 
da Petrobras. “O que a Petrobras 
tem de expertise? Pesquisa e 
exploração de petróleo em águas 
profundas. É isso que ela deve 
fazer. Todo o restante, privatiza”, 
disse. A segurança pública será 
uma das prioridades. “Vou pegar 
as 150 cidades mais violentas do 
Brasil, levar os melhores inves-
tigadores, gestores, tecnologia, 
uma força tarefa”. Ele disse que 
quer criar uma guarda nacional 
permanente.

O candidato também se 
posicionou enfaticamente 
contra a legalização das subs-
tâncias consideradas ilegais 
atualmente. “Não tem ainda 
uma comprovação de que se 
legalizar, vai melhorar. Você 
não tem qualquer comprovação 
de que traga qualquer benefício 
e pode até acabar aumentado 
o consumo” (ABr).
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Como melhorar a 
produtividade das 

empresas brasileiras?
O Brasil é um país de 

dimensões continentais, 

de muita diversidade 

cultural e incontáveis 

riquezas naturais

Mas, infelizmente, ta-
manha grandeza e 
potencial não refl etem 

sua capacidade produtiva na 
indústria e no serviço. Aumen-
tar a produtividade das nossas 
empresas é um chamado ur-
gente para a transformação do 
país e um desafi o importante 
a ser vencido.

De acordo com o Instituto 
de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea), a produtividade 
brasileira está estagnada há 
três décadas. Nos anos 80, ela 
encolheu 1,35% ao ano. Conti-
nuou a cair à média de quase 
1% ao ano na década seguinte e 
nos anos 2000, avançou apenas 
0,9% - cifra insufi ciente para 
zerar os tombos anteriores. 

E as notícias não melhoram. 
Segundo o mais recente levan-
tamento do Conference Board, 
compilado pelo pesquisador 
Fernando Veloso, do Instituto 
Brasileiro de Economia, da 
FGV, a situação da produti-
vidade brasileira atualmente 
está ainda mais grave, apre-
sentando o pior índice desde os 
anos 50. Para se ter uma ideia, 
enquanto nos Estados Unidos é 
possível produzir um produto 
com um único trabalhador, no 
Brasil, a mesma peça precisa 
de quatro pessoas para fazê-la.

Mudar esse cenário re-
quer muita dedicação, não só 
do estado, mas também da 
classe empreendedora e dos 
trabalhadores. Dentro das 
organizações, aumentar a pro-
dutividade é uma necessidade 
para reduzir custos e obter 
maior margem de lucro. Uma 
das formas mais efi cientes é 
repensar os processos. Ou seja, 
é preciso avaliar como as ativi-
dades estão sendo realizadas. 
Elas estão sendo executadas 
da maneira mais efi caz? Há 
uma forma mais barata, rápi-
da ou melhor de produzir o 
mesmo produto ou serviço? 
São perguntas simples, mas 
que nem sempre são fáceis de 
serem respondidas. 

Muitas empresas estão tão 
envolvidas nas rotinas opera-
cionais que se esquecem de 
avaliar outras possibilidades 
de fazer o mesmo, ou até mais, 
com o mesmo, ou menos. Para 
mudar esse cenário, uma exce-
lente referência a ser utilizada 
é a norma ISO 9.001. Em sua 
nova versão, publicada em 
setembro de 2015, o modelo 
de gestão utilizado é estrutu-
rado com base em uma série 
de requisitos que se comple-
mentam de maneira sistêmica, 
dentro de uma abordagem 

de gestão de processos e de 
riscos. O objetivo é auxiliar as 
organizações na busca por uma 
melhoria contínua. 

Essa norma ajudou a países 
como a China a mudar a visão 
internacional da sua indústria 
transformadora, e hoje a China 
não é mais reconhecida apenas 
por produzir e fabricar produ-
tos baratos e sem qualidade. 
Hoje nesse pais é possível 
adquirir produtos de altíssima 
qualidade, com preços muito 
acessíveis e tudo isso deve-se 
ao fato que nos últimos 20anos 
o governo Chinês investiu 
pesado na estimulação da 
indústria através de subsídios 
para a implementação de certi-
fi cações ISO, como a ISO 9001. 

Outro exemplo mais recente 
é do nosso vizinho Peru, lá o 
governo também está seguindo 
o pensamento Chinês e muito 
em breve teremos uma indús-
tria peruana transformada 
e renovada por conta dessa 
mudança de estratégia. Está na 
hora do Brasil ver esses exem-
plos e usar toda sua capacidade 
industrial para mudar esse 
cenário que vem ocorrendo 
desde a década de 80.

Ao contrário do que possa 
parecer, a implementação da 
norma é bastante simples. A 
primeira fase é de diagnóstico, 
que pode ser feito tanto por 
uma equipe interna de qualida-
de quanto por uma consultoria 
terceirizada. Nessa etapa, são 
identificadas as alterações 
necessárias para melhorar a 
produtividade. São apontados 
os ajustes necessários, bem 
como um cronograma para 
adequação dos requisitos da 
norma. 

O cronograma varia caso a 
caso e leva em consideração 
os recursos fi nanceiros, pra-
zos e metas. De modo geral, 
a implantação de todos os 
itens demora entre seis e dez 
meses. Após esse período, a 
empresa passa pelo processo 
de acreditação junto a uma 
certifi cadora que é creden-
ciada junto ao Inmetro, órgão 
vinculado ao Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior (MDIC). 

Sem dúvida, realizar tais 
refl exões é um dos grandes 
segredos para fazer mais, 
utilizando menos recursos. 
Empresários e gestores pre-
cisam repensar a forma como 
gerenciam suas organizações. 
Mais do que ganhos fi nancei-
ros, melhorar a produtividade 
promove importantes refl exos 
na satisfação dos clientes e 
na promoção do crescimento 
sustentável da empresa.

(*) - É engenheiro mecânico, bacharel 
em física aplicada pela USP e 

fundador da PALAS, consultoria em 
gestão da qualidade. 

Alexandre Pierro (*)
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Argentino amigo 
do Papa e de 
Lula é preso

Um dos líderes do movimento 
social Confederação dos Traba-
lhadores da Economia Popular 
(Ctep), Juan Grabois, amigo 
do papa Francisco, foi detido 
ontem (19) enquanto partici-
pava de uma manifestação em 
Buenos Aires. O ato acontecia 
em frente a uma delegacia e 
pedia a liberdade de militantes 
do Movimento de Trabalhado-
res Excluídos (MTE). 

Segundo os manifestantes, 
a polícia reprimiu o protesto 
com balas de borracha e gás 
de pimenta. Grabois, que é 
advogado, foi liberado algumas 
horas depois e disse ter sido 
detido “de forma arbitrária, 
com golpes e insultos”, devido a 
seu “posicionamento político”. 
O ativista é próximo da ex-
-presidente Cristina Kirchner, 
que é rival do atual mandatário 
do país, Mauricio Macri.

Nos ambientes católicos de 
Buenos Aires, asseguram que 
Grabois é um dos homens de 
maior confi ança do papa Fran-
cisco no país, fruto de uma rela-
ção nascida em 2005, ao ponto 
de o advogado ter ocupado um 
cargo de assessor do Pontifício 
Conselho para a Justiça e a 
Paz, órgão extinto em 2017. 
Em junho, o argentino ganhou 
notoriedade no Brasil ao levar a 
Lula um rosário supostamente 
enviado pelo próprio Jorge 
Bergoglio (ANSA).

O Facebook teria pedido 
por anos aos bancos e a so-
ciedades fi nanceiras a libera-
ção de acesso a informações 
sensíveis de usuários para 
que fossem usadas até em fi ns 
publicitários. As informações 
são do “Wall Street Journal”, 
em matéria publicada na 
terça-feira (18), que cita fon-
tes anônimas e documentos 
internos.

Já no ano passado, todos os 
olhos se voltaram à rede social, 
que vazou informações pes-
soais de 87 milhões de perfi s 
no escândalo da Cambridge 
Analytica. 

Então, segundo o jornal, o 
Facebook teria solicitado aos 
institutos de usar as infor-
mações fi nanceiras passadas 
através do Messenger, o chat da 
rede social, muito usado como 
canal para contatar o serviço 
ao cliente das empresas. O 
periódico afi rmou ainda que 
algumas dessas sociedades 
fi nanceiras, preocupadas com 
a privacidade dos clientes, 

Retrato de Caravaggio que está 

exposto num museu em Roma.

Um estudo conduzido por 
pesquisadores franceses des-
cobriu que o pintor italiano 
Michelangelo Merisi (1571-
1610), mais conhecido como 
Caravaggio, morreu de infecção 
pela bactéria Staphylococcus 
aureus, resolvendo um mistério 
que já durava mais de quatro 
séculos. A pesquisa foi realizada 
pelo Instituto Hospital Uni-
versitário (IHU) Méditerranée 
Infection, de Marselha, no sul 
da França, e analisou a polpa 
dos dentes do artista, que é rica 
em vasos sanguíneos. 

Ao combinar três métodos de 
detecção de DNA, os cientistas 
identifi caram a Staphylococ-
cus aureus. “Graças a uma 

As incertezas do cenário eleitoral somadas à tímida recuperação da economia seguem afetando a 

confi ança dos brasileiro.

Dados da Confederação 
Nacional dos Dirigen-
tes Lojistas (CNDL) 

e do Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) revelam 
que o Indicador de Confi ança 
do Consumidor (ICC) registrou 
crescimento de 3,47% pela 
segunda vez consecutiva em 
agosto na comparação com o 
mês anterior. O índice atingiu 
42,4 pontos ante 41,0 pontos 
em julho. 

Embora os resultados mos-
trem um pequeno avanço na 
confiança da população, o 
indicador não superou os 50 
pontos que, segundo a metodo-
logia, aponta a diferença entre 
o sentimento de confi ança e de 
pessimismo dos consumidores. 
De acordo com a economista-
-chefe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti, as incertezas do 
cenário eleitoral somadas à tí-
mida recuperação da economia 
seguem afetando a confi ança 
dos brasileiros, mesmo com a 
melhora do indicador no último 
mês. 

Segundo Marcela, “o em-
prego e a renda são variáveis 
essenciais na formação da 
confi ança, mas dependem de 

Rio começa a multar 
comerciantes por uso 
de canudo de plástico

A Vigilância Sanitária do município do Rio de 
Janeiro começou a aplicar multas para bares, 
restaurantes e ambulantes que ofereçam canu-
dos plásticos a seus clientes. Nos últimos 60 dias, 
técnicos do órgão visitaram estabelecimentos 
e intimaram os comerciantes a substituir seus 
canudos por outros de papel biodegradável. 
Agora, os profi ssionais estão conferindo se a 
substituição foi feita e aplicar multas caso voltem 
a encontrar canudos de plástico.

Os estabelecimentos que ainda não foram 
visitados continuarão a ter o prazo de 60 dias 
para substituir o canudo plástico. O período só 
começará a valer a partir da primeira visita dos 
técnicos. As multas aplicadas para comerciantes 
são de R$ 1.650 e, para ambulantes, de R$ 650. 
Em ambos os casos, a punição é de R$ 6 mil em 
caso de reincidência. Desde 19 de julho, já foram 
inspecionados mais de 5 mil estabelecimentos na 
cidade. Para ser adequado à nova lei, o canudo 
oferecido pelo comércio carioca precisa ser de 
papel biodegradável e/ou reciclável e embalado 
com material semelhante (ABr).

Exposição mostra 
história de São Paulo 
por meio de escrituras 

O Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo 
abriu a exposição ‘Memórias Notariais: série 
de documentos históricos’, que apresenta 13 
registros, como a escritura de emancipação 
de Alberto Santos Dumont ou a escritura de 
bens de Assis Chateaubriand. Com entrada 
gratuita, a exposição pode ser vista no Salão 
dos Passos Perdidos, na entrada principal da 
sede do TJ, na Praça da Sé. A visitação é aberta 
de segunda a sexta-feira, das 12h30 às 18h30, 
até o próximo dia 28.

Os documentos mostram a história de lugares 
e personalidades paulistas por intermédio das 
escrituras públicas arquivadas nos cartórios, 
com o apoio da Seção São Paulo do Colégio 
Notarial do Brasil. Há documentos raros, como 
as escrituras de compra e venda da Casa Rosa 
das Rosas (1913) e de constituição de condo-
mínio do Copan, considerado ponto turístico 
da capital.

A mostra tem ainda duas escrituras de es-
cravos de 1871 e o documento datado de 1623, 
no qual o tabelião Simão Borges Sequeira, da 
então Vila de São Paulo, relata o assassinato de 
um índio que iria se converter ao catolicismo. 
Os amantes do futebol podem ver as escrituras 
públicas dos principais estádios dos clubes 
paulistas: Parque São Jorge, Palestra Itália, 
Morumbi, Vila Belmiro e o estádio do Juventus, 
na Rua Javari (ABr).
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Marcello Casal Jr/ABR

Confi ança do Consumidor cresceu 
em agosto e avançou 3,47%

Os efeitos negativos da paralisação dos caminhoneiros na economia começam a perder força

um ritmo mais vigoroso de 
avanço da atividade econômi-
ca”. Em termos percentuais, 
a sondagem revela que 81% 
dos consumidores consideram 
ruim o desempenho da econo-
mia no momento atual. Outros 
17% acham o cenário regular 
e apenas 1% avaliam que o 
quadro é bom. 

A principal queixa entre os 
que fazem uma avaliação ne-
gativa do cenário econômico é 
o desemprego, mencionado por 
73% desses consumidores. Em 

seguida, aparecem a percepção 
de que os preços estão eleva-
dos (58%) e as altas taxas de 
juros (36%). Essa percepção 
negativa também impacta a 
própria vida financeira dos 
brasileiros: 41% consideram 
sua situação fi nanceira ruim. Já 
49% afi rmam que as fi nanças se 
mantêm regular e 10% dizem 
que estão boas. 

Para os que que mencionaram 
enfrentar aperto, o elevado 
custo de vida é o principal 
motivo para essa percepção 

negativa, citado por metade 
desses consumidores (50%). 
Entre outras razões apontadas 
estão o desemprego (43%), a 
queda da renda familiar (27%), 
a perda de controle fi nanceiro 
(10%) e os imprevistos (10%). 
Quando questionados sobre as 
perspectivas para a economia 
nos próximos seis meses, 35% 
mostraram-se pessimistas 
e 42% disseram não estar 
nem otimista nem pessimista. 
Apenas 18% afi rmaram estar 
otimistas (CNDL/SPC).

Facebook pediu dados de usuários 
a bancos, denuncia jornal

negociaram acordos personali-
zados para limitar o acesso do 
Facebook às informações. Entre 
elas, estariam American Express, 
Bank of America e Paypal. 

“Como muitas empresas on-
line, colaboramos com os insti-
tutos fi nanceiros para melhorar 
as experiências comerciais das 
pessoas, assim como consentir 
um melhor serviço ao cliente”, 
declarou Elisabeth Diana, 
porta-voz do Facebook. “Enfati-
zamos aos nossos parceiros que 
manter seguras as informações 
pessoas é fundamental. Essa é, 

e sempre será a nossa priori-
dade”, adicionou.

Já em agosto, o banco 
italiano Unicredit rompeu 
as relações com o Facebook 
julgando a plataforma “an-
tiética”. Algumas semanas 
depois, o Bloomberg revelou 
que o Google e o Mastercard 
teriam concluído um acordo 
secreto que permitiria a em-
presa de Mountain View e os 
seus acionistas de rastrear os 
detalhes das vendas dos clien-
tes Master, ainda que “offl ine” 
- vendas físicas (ANSA).

Após 4 séculos, estudo descobre o 
que matou Caravaggio

um comunicado divulgado no 
início da semana. Os resultados 
do estudo serão publicados nas 
próximas semanas pela revista 
científi ca “The Lancet”.  

Acredita-se que a bactéria 
possa ter sido contraída por 
meio de um ferimento provoca-
do em uma briga. Caravaggio vi-
via em Roma, mas fugiu depois 
de ter cometido um homicídio 
em uma briga de rua. O pintor 
acabaria morrendo quatro anos 
mais tarde, na Toscana, em 
circunstâncias desconhecidas. 
Seus restos mortais só foram 
encontrados em 2010, em um 
pequeno cemitério de Monte 
Argentario, 190 km a sudoeste 
de Florença (ANSA).

cooperação com antropólogos 
italianos e com o microbiolo-
gista Giuseppe Cornaglia, as 
equipes do IHU Méditerranée 
Infection obtiveram dentes 
tirados do esqueleto de Cara-
vaggio”, explicou o instituto em 
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A - Mulheres Programadoras 
Presente no Chile, México e Peru, a Laboratória, startup sem fi ns lu-
crativos que busca a inclusão de mulheres de baixa renda por meio da 
formação em programação front-end, abre inscrições para a segunda 
turma do curso. As interessadas não precisam ter experiência em 
tecnologia, mas atender a requisitos básicos como: ser mulher, maior 
de 18 anos e ter estudado o ensino médio em instituições públicas ou 
privadas com bolsa por critério de renda. São 60 vagas e as inscrições 
para o processo seletivo são realizadas online (selecao.laboratoria.la) 
até 30 de novembro.

B - Estagiários para o Twitter
O Twitter abriu inscrições para a o seu programa de estágios. Pela 
primeira vez, o processo seletivo terá a participação dos estudantes 
em um jogo de realidade virtual. Os candidatos serão divididos em 
grupos e precisarão cumprir os desafi os em um jogo de realidade 
virtual. A ideia é avaliar a habilidade de relacionamento interpessoal, 
além de atributos como organização, raciocínio lógico, persistência, 
pensamento estratégico, foco e comunicação. O Twitter terá seis va-
gas para novos estagiários em seu escritório de São Paulo em 2019. 
Poderão se inscrever estudantes de graduação, sem restrição em 
relação ao curso. Informações e novidades disponíveis na conta (@
JoinTheFlockBR), no Twitter.  

C - Pessoa com Defi ciência
Amanhã, 21 de setembro, comemora-se o Dia Nacional de Luta da 
Pessoa com Defi ciência. A data será celebrada na abertura da ‘Mo-
bility & Show 2018’, às 12h, no Campo de Marte, com a presença de 
personalidades, autoridades e políticos, indo até domingo (23).  A 
ex-ginasta Lais Souza é madrinha do evento, assim como o padrinho 
é o ex-locutor esportivo Osmar Santos. O evento congrega exposi-
ção de automóveis, veículos e adaptações, equipamentos e serviços 
para pessoas com defi ciência e familiares, idosos e pessoas com 
mobilidade reduzida e sequelas motoras. Mais informações: (www.
mobilityshow.com.br). 

D - Medicina Personalizada 
Atualmente, o uso da genética é capaz de melhorar a precisão do diag-
nóstico de doenças graves e complexas. Com o objetivo de ampliar o 
acesso a ferramentas de ponta e que permitam prevenção, diagnósticos 
e tratamentos mais precisos, a Sociedade Benefi cente Israelita Brasileira 
Albert Einstein acaba de inaugurar o primeiro Centro de Medicina Per-
sonalizada em um hospital na América Latina. O novo espaço foi criado 
a partir da conjunção do centro de aconselhamento genético junto à 
Genomika Einstein e às parcerias estratégicas com áreas clínicas do 
hospital, que permitirão uma melhor assistência aos pacientes. Saiba 
mais em: (https://www.eins
tein.br/estrutura/centro-de-medicina-personalizada).

E - Vagas Abertas 
A OLX continua expandindo sua equipe. A empresa está buscando di-
versos profi ssionais para as áreas de Tecnologia, Comercial e Produto. 
A maioria das vagas são para as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo. 
Os profi ssionais mais buscados e com maior número de vagas para atuar 
na empresa são Desenvolvedores, Gerente de Desenvolvimento e de 
Produto, Executivo de contas para Autos e Executivo de contas para 
Imóveis. Há também algumas posições-chave, como CHRO, Diretor de 
Imóveis, Diretor de Finanças Corporativas, Diretor de Produto, Gerente 
de Estratégia e Especialista de Recrutamento e Seleção. Mais informações 
em: (http://go.olxbr.com/carreiras).

F - Beverage Business 
Que tal aprender mais sobre o mundo das bebidas? Vinho, café, cerveja, 
destilados, chás e etc sob um único aspecto: negócios. Essa é a proposta 
do projeto Beverage Business Meetup, que promove encontros com 
profi ssionais do segmento para tratar de business, dinheiro e mercado. O 
foco é dialogar sobre temas como marketing, tendências e os mercados 
sem se deter na parte técnica e sensorial das bebidas, já amplamente 
abordada. No próximo dia 26 (quarta-feira), Nando Gaspar apresenta 
o tema ‘Marketing para quem não é de Marketing’, das 18h30 às 20h30, 
na Metapunto Cosí. Para participar acesse a página (www.sympla.com.
br/bev-business-meetup-com-nando-gaspar---marketing-para-quem-
-nao-e-de-marketing__329862).

G - Criminalidade Organizada 
A Universidade do Livro promove, no próximo dia 26 (quarta-feira), das 
19h às 21h, na Praça da Sé, 108, 7º andar, o evento gratuito ‘O avanço 
da criminalidade organizada e suas consequências’. O jurista, desembar-
gador aposentado do TJ-SP e fundador do Instituto Brasileiro Giovanni 
Falcone de Ciências Criminais, Wálter Fanganiello Maierovitch, discute 
a força do crime organizado no Brasil, seus avanços transfronteiriços 
e seus impactos na cotidiano dos cidadãos. A conversa será mediada 
pelos jornalistas Luciano Martins Costa e Marcelo Godoy. Em seguida, 
haverá sessão de autógrafos. Inscrições: (http://editoraunesp.com.br).

H - Wine Dinner 
A Grand École, escola de vinhos da Grand Cru, realiza uma experiência 
enogastronômica com a presença da Eleonora Ridi, export manager da 
Vinícola Zuccardi. Será no próximo dia 27, às 19h30, na Grand Cru Itaim, 
o Wine Dinner Zuccardi com presenças especiais vindas da Argentina. 
Serão apresentados os rótulos: Serie Q Tempranillo, Zuccardi Poligonos 
Malbec 2015, Tito Zuccardi Paraje Altamira Blend 2015 e Jose Zuccardi 
Malbec 2013. Os vinhos serão servidos junto com couvert, entrada, prato 
principal e sobremesa. Os convites (R$295,00) podem ser adquiridos 
no site (http://www.grandecole.com.br/home/experiencia-zuccardi).

I - Fãs de Esportes
Os universitários fãs de esportes ganharam uma grande oportunidade 
de iniciar a carreira na maior marca de conteúdo esportivo do mundo. 
A ESPN iniciou o recrutamento para o Draft 2019, programa de estágio 
com início em janeiro e duração de até 24 meses, buscando encontrar 
novos profi ssionais para atuação em 12 diferentes áreas. Serão aceitos 
alunos dos seguintes cursos: Administração, Comunicação Social, 
Economia, Engenharia de Produção, História, Jornalismo, Marketing, 
Moda, Publicidade e Propaganda, Rádio e TV, Relações Internacionais 
e Relações Públicas. Dividido em quatro etapas, o programa está com 
inscrições abertas pelo site da 99 Jobs.

J - Recepcionistas de Consultórios
A iClinic, referência em software na nuvem para gestão de pequenos 
consultórios e clínicas, acaba de lançar um curso profi ssionalizante 
gratuito para recepcionistas de clínicas e consultórios médicos. Basta 
se inscrever no site: (https://cursos.iclinic.com.br/courses/curso-para-
-recepcionista-de-clinica). A conclusão das 10 horas de curso garante 
um certifi cado emitido pela iClinic, software que já benefi ciou mais de 70 
mil profi ssionais de saúde em cerca de 20 países da América, Europa e 
África. Este número contempla os médicos, recepcionistas e secretárias 
que utilizam diretamente o programa e aqueles que se benefi ciam de 
sua frente em educação.

A - Mulheres Programadoras 
Presente no Chile, México e Peru, a Laboratória, startup sem fi ns lu-

D - Medicina Personalizada 
Atualmente, o uso da genética é capaz de melhorar a precisão do diag-

A empresa que 

trabalha com produtos 

licenciados precisa 

estar antenada com as 

novidades deste nicho 

de mercado

O sucesso de filmes, 
séries de televisão e 
videogames faz com 

que muitas pessoas, jovens e 
adultos, queiram ter uma re-
cordação de seus personagens 
preferidos em suas casas ou 
locais de trabalho. Essa é a 
ideia por trás do mercado de 
licenciamento de produtos, 
um nicho que permite aos 
fãs comprarem diversos itens 
com a marca de seus heróis e 
celebridades favoritos. 

Esportes, Televisão e Inter-
net são apenas algumas áreas 
que lucram com a venda des-
ses produtos – mas é o univer-
so geek que se transformou em 
sua principal fonte de receita. 
Utilizar uma determinada 
marca, imagem ou proprie-
dade intelectual e artística 
registrada, e transformá-la em 
produto, rendeu R$ 18 bilhões 
para o varejo em 2017, de acor-
do com a Abral (Associação 
Brasileira de Licenciamento) 
– um crescimento de 50% nos 
últimos cinco anos. 

Estima-se que até o fim 
de 2018 serão 500 empresas 
licenciadas e 600 licenças 
disponíveis (80% estrangei-
ras), gerando mais de 1500 
empregos diretos. Desse 
total, 57% corresponde ex-
clusivamente à categoria de 
entretenimento, que reúne 
cinema e televisão e agrega 
franquias como Star Wars e 
Harry Potter e marcas como 
Marvel e DC Comics.

Dessa forma, a empresa que 
trabalha com produtos licen-
ciados precisa estar antenada 
com as novidades deste nicho 
de mercado, principalmente 
os lançamentos dos principais 
fi lmes ao longo do ano e as 
séries televisivas que fazem 
sucesso com o público, seja 
composto por crianças, jovens 
ou adultos. É essencial estar 
no momento certo, com os 
produtos que agradam os 
consumidores e, principal-
mente, com a mensagem que 
irá impactá-los. 

Por isso, o investimento em 
produtos voltados a este seg-
mento exige um planejamento 
a longo prazo para antever as 
demandas.

Para descobrir se a marca 
que você pretende licenciar 
irá gerar o retorno esperado, 
é preciso avaliar, de forma 
criteriosa, as razões que ex-
plicam o sucesso e a própria 
compatibilidade dos valores 
da empresa com aqueles cul-
tuados pelo seu público-alvo. 

Vale lembrar que a marca 
ou personagem eleito por 
você não deve ter apenas uma 
grande exposição no mercado 
ou no mundo do entreteni-
mento. É necessário que ela 
engaje o público a ponto de 
criar defensores voluntários 
de sua imagem. Marcas famo-
sas como Galinha Pintadinha 
e Mauricio de Souza estão aí 
para provar que é possível ter 
sucesso e se tornar referência 
nesse mercado. Mesmo assim, 
o setor de licensing ainda 
apresenta desafi os às empre-
sas envolvidas. 

O mais importante é en-
contrar parcerias rentáveis 
para desenvolver e distribuir 
produtos com qualidade. 
Essas organizações precisam 
compartilhar os mesmos 
valores e expectativas para 
que, juntas, possam atingir o 
resultado esperado. Também 
é preciso estar atento a todos 
os passos dos consumidores e 
entender o que os motivam e 
agradam. Eles estão em cons-
tante transformação.

Trabalhar com produtos 
licenciados é mais do que 
simplesmente vender produ-
tos. Na verdade, o que você 
estará oferecendo às pessoas 
é a emoção que aquela marca 
ou personagem representa em 
suas vidas. Preço, estoque e 
diversidade de portfólio são 
importantes, sem dúvida, mas 
é esse sentimento que cada 
item suscita que representa o 
principal ativo do setor. 

Respeitando e entendendo 
isso, você dará o primeiro 
passo o sucesso comercial.

(*) - É sócio-fundador da Piticas, uma 
das maiores fábricas de camisetas 

especializadas em estampas da 
cultura pop do país, produzindo

17 mil camisetas por dia.

Felipe Rossetti (*)

A agropecuária foi o único dos grandes setores produtivos

com alta (2,8%).

O Produto Interno Bruto 
(PIB), que é a soma de todos 
os bens e serviços produzidos 
no país, caiu 0,5% no trimes-
tre encerrado em julho, na 
comparação com o trimestre 
encerrado em abril. O dado é 
do Monitor do PIB, divulgado 
ontem (19) pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV). Na 
comparação com o trimestre 
encerrado em julho de 2017, 
no entanto, houve um cresci-
mento de 0,5%. 

Considerando-se apenas 
o mês de julho, houve altas 
de 0,4% na comparação com 
junho deste ano e de 2,2% 
em relação a junho do ano 
passado. Em 12 meses, o PIB 
acumula alta de 1,5%, de acor-
do com a pesquisa da FGV. A 
queda de 0,5% na comparação 
com o trimestre encerrado em 
abril foi puxada pela indús-
tria (-1,9%) e pelos serviços 
(-0,4%). A agropecuária foi 
o único dos grandes setores 
produtivos com alta (2,8%).

Na indústria, a queda foi 

Presidente do BNDES, Dyogo Oliveira:

“temos que ir atrás do dinheiro”.

A dívida dos dois países 
com o BNDES é de 
aproximadamente US$ 

1 bilhão.
“Olhando hoje, fi ca claro que 

eles [Cuba e Venezuela] não 
tinham condições de pagar. 
Provavelmente não deveriam 
ter sido feitos, mas agora te-
mos que ir atrás do dinheiro”, 
afi rmou Oliveira, ao participar 
do 9ª Seminário Internacional 
Patentes, Inovação e Desen-
volvimento, na sede da Firjan.

Segundo Dyogo Oliveira, a 
inadimplência não traz grandes 
impactos para os resultados 
da instituição fi nanceira. Isso 
porque cerca de 90% das ex-
portações fi nanciadas não são 
para esses países. “O volume 
disso em relação à carteira do 
banco não é preocupante. É 
um volume pequeno diante de 
uma carteira de exportação de 
US$10 bilhões”, acrescentou, ao 
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Cuba e Venezuela devem 
quase US$ 1 bilhão ao BNDES

O presidente do BNDES, Dyogo Oliveira, disse que os empréstimos feitos para Cuba e Venezuela não 
deveriam ter ocorrido

a buscar soluções. Alega, no en-
tanto, que em virtude de ques-
tões climáticas e fi nanceiras do 
país, não tem tido a capacidade 
de honrar totalmente os paga-
mentos”, explicou.

Oliveira disse que os cuba-
nos vêm fazendo pagamentos 
parciais na medida da sua 
capacidade fi nanceira. 

A maior parte do dinheiro 
foi destinada às obras de mo-
dernização do Porto de Mariel, 
executadas pela construtora 
brasileira Odebrecht. A primei-
ra fase das obras foi inaugurada 
em janeiro de 2014. No caso da 
Venezuela, os empréstimos, 
aprovados em 2004, foram para 
exportações de bens e serviços 
por meio da Odebrecht, respon-
sável pela expansão do metrô de 
Caracas e obras de irrigação em 
Maracaibo, no noroeste do país. 
Na ocasião, foram liberados US$ 
194,6 milhões (ABr).

dar detalhes do caso de Cuba, 
cujo saldo devedor é de quase 
US$ 600 milhões. As parcelas 
em atraso somam cerca de 
R$17,5 milhões.

“Estamos empreendendo 
uma série de ações no sentido 
de recuperar o pagamento das 
operações. O governo de Cuba 
tem se mostrado solícito, aberto 

FGV: economia brasileira 
recuou 0,5% no trimestre

infl uenciada por recuos de 2,8% 
na indústria da transformação, 
1,3% na construção e 0,8% na 
extrativa mineral. O segmento 
de eletricidade cresceu 0,6%. 
Nos serviços, houve quedas de 
1,2% no comércio, 3,6% nos 
transportes, 0,7% em outros 
serviços e 0,1% em adminis-
tração pública. Por outro lado, 
cresceram os segmentos de 
informação (0,8%), interme-
diação financeira (0,5%) e 
imobiliário (1,2%).

Sob a ótica da demanda, a 
queda do trimestre encerrado 
em abril para o trimestre en-
cerrado em julho foi puxada 
pela formação bruta do capital 
fi xo (os investimentos), que 
caiu 1,5%. O consumo das 
famílias manteve-se estável e 
o consumo do governo cresceu 
0,6%. As exportações caíram 
5,2%, enquanto as importa-
ções tiveram queda de 4,3%. 
O cálculo ofi cial do PIB é feito 
pelo IBGE (ABr).

Comitê mantém 
acionadas 
termelétricas 
mais caras

O Comitê de Monitoramento 
do Setor Elétrico, coordenado 
pelo Ministério de Minas e 
Energia, decidiu ontem (19), 
manter o acionamento de usi-
nas termelétricas mais caras, 
pela quarta semana seguida. 
A decisão vale para as usinas 
com Custo Variável Unitário 
até R$ 766,28/MWh entre os 
próximos dias 22 a 28. A medida 
diz respeito a um conjunto de 
14 usinas e reafi rma decisão 
tomada pelo comitê no dia 1° 
de setembro, quando acionou 
as usinas.

Pesou na decisão do comitê, 
que é responsável por moni-
torar as condições de abaste-
cimento e o atendimento ao 
mercado de energia elétrica 
do país, o baixo nível dos re-
servatórios das hidrelétricas, 
principal fonte de geração de 
energia no país. Na terça (18), 
o diretor-geral da Aneel, André 
Pepitone, descartou a possibi-
lidade de revisão no valor das 
bandeiras tarifárias (ABr). 

TSE usa robôs para 
tirar dúvidas de 
eleitores

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está 
usando robôs (bots, no jargão técnico em in-
glês) para auxiliar os eleitores a tirar dúvidas 
sobre o pleito de outubro e sobre candidatos. 

Os assistentes virtuais funcionam por meio das 
contas do Tribunal no Twitter (@TSEjusbr) e 
no Facebook Messenger (@TSEJus).

Para interagir com os programas, o eleitor 
precisa enviar mensagens a eles. Os assistentes 
funcionam como “perfi s” com quem o usuário 
dialoga. No Facebook, basta o usuário procurar 
o perfi l do TSE e enviar uma primeira mensa-
gem. Em seguida, aparecerão diversas opções, 

como “dúvidas frequentes”, “situação eleitoral”, 
“quitação eleitoral” e “candidatos”.

Na “situação eleitoral”, por exemplo, basta a 
pessoa fornecer nome completo e número do 
título para que o assistente consulte o banco de 
dados do TSE e informe se a pessoa está apta 
a votar na disputa de outubro. Caso o eleitor 
tenha esquecido o número do título, é possível 
recuperá-lo fornecendo algumas informações 

(como data de nascimento e nome completo da 
mãe). O programa permite também consultar a 
zona eleitoral.

No Twitter, o robô funciona de forma seme-
lhante. O usuário precisa buscar o perfi l do TSE 
e enviar uma mensagem direta a ele, para que 
sejam abertas as possibilidades de consulta de 
informações sobre questões eleitorais e sobre 
candidatos (ABr).
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A indexação do salário 
muda a relação produto/
trabalho e causa recessão

Entretanto, esta 

teoria funciona 

numa economia sem 

indexação dos preços 

dos insumos, fato que 

não ocorre na economia 

brasileira

Após o fortalecimento do 
sindicalismo no Brasil, 
o principal insumo in-

dustrial que é a remuneração 
do trabalho, começou a DIMI-
NUIR  a relação PRODUTO/
TRABALHO em detrimento do 
capital. Para provar esta tese, 
vamos imaginar uma economia 
de escambo, sem uso da moe-
da, já que infl ação, segundo a 
teoria de Milton Friedman, é 
um fenômeno monetário.

Numa economia imaginária, 
os produtores geram no perío-
do de um ano, 10.000 toneladas 
de alimentos e remuneram os 
trabalhadores com 20% da 
produção. Assim, os traba-
lhadores recebem no fi nal do 
período, 2.000 toneladas de 
alimentos. No ano seguinte, os 
trabalhadores se unem através 
do sindicato, e passam a exigir 
21% da produção a título de 
remuneração do trabalho, sem 
aumento da produtividade. 

Portanto, a produção no se-
gundo ano continuará 10.000 
toneladas e os produtores 
passarão a transferir aos tra-
balhadores 2.100 toneladas de 
alimentos. Os produtores que 
no ano anterior, dispunham 
de 8.000 toneladas para pa-
gamento de impostos energia, 
outros insumos e remunerar o 
capital, no segundo ano terão 
7.900 toneladas. 

Ao continuar com esta pro-
gressão da remuneração dos 
trabalhadores nos períodos 
seguintes, fi ca evidente que 
a fatia dos produtores irá 
diminuir continuamente até 
que os produtores fi carão sem 
nenhuma parte da produção 
para remunerar o capital e aca-
barão encerrando a atividade 

produtiva.
Esta hipotética economia de 

escambo só poderia funcionar 
desde que houvesse aumento 
da produtividade na mesma 
proporção do aumento da 
remuneração do trabalho. Isto 
é, com o mesmo número de 
trabalhadores produzissem no 
segundo ano 11.000 toneladas 
de alimentos, não 10.000.

Com isto, creio que fi ca evi-
dente a urgente necessidade 
de acabar com a indexação  
dos preços de todos os insumos 
industriais, principalmente a 
mão de obra. Aliás, o Plano 
Real levado a prática em 1994 
já condicionava o seu êxito 
ao fi m da indexação, porque, 
em última análise, era o fator 
determinante da geração do 
défi cit público, emissão de 
moeda e aumento da carga 
tributária. 

O Banco Central, para eli-
minar o efeito infl acionário 
desta emissão, vende títulos 
do Tesouro Nacional pagando 
juros “pornográficos” para 
trazer de volta estas moedas, 
aumentando o endividamento. 
Portanto, o próprio governo foi 
vítima da indexação. 

Se o Governo Federal  não 
tivesse os poderes de emitir 
moeda, colocar no mercado 
títulos da dívida pública  e  au-
mentar a carga tributária numa 
canetada, estaria na mesma 
situação que se encontram a 
maioria do Estados e Municí-
pios, inadimplentes como as 
empresas.  

Para fi nalizar, a infl ação bra-
sileira não é apenas um fenô-
meno monetário e, portanto , a 
política de restrição ao crédito 
é inócua no combate a infl ação 
porque, se de um lado, diminui  
a demanda, por outro, diminui 
também a oferta porque a pro-
dução está diminuindo com a 
falência das indústrias.

 
(*) - É diretor da Sky Corte Laser e 

diretor conselheiro da ABIMAQ – 
Associação Brasileira da

Indústria de Máquinas.

Shotoku Yamamoto (*)

O líder norte-coreano, Kim 
Jong-un, concordou em fechar 
permanentemente um dos 
principais centros de testes 
e lançamentos de mísseis nu-
cleares do país. O acordo foi 
anunciado ontem (19) durante 
uma rodada de encontros com 
o líder da Coreia do Sul, Moon 
Jae-in, em Pyongyang. O objeti-
vo é discutir a paz na península 
e a desnuclearização, exigência 
do governo dos Estados Unidos. 

De acordo com Moon, o líder 
norte-coreano se comprometeu 
em encerrar as atividades no 
centro de testes de mísses de 
Tongchang-ri “na presença de 
especialistas (observadores) de 
nações relevantes”.  Além disso, 
Kim também concordou em fe-
char a área de testes nucleares 
de Yongbyon, mas somente se 
os Estados Unidos tomarem 
uma “ação recíproca”, que não 
foi especifi cada pelo ditador 
norte-coreano.

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, co-
memorou através do Twitter 
os resultados da cúpula, e 
anunciou que as duas Coreias 

também se candidatarão de 
maneira conjunta às Olimpíadas 
de 2032. “Muito empolgante!”, 
escreveu o republicano.

 Além dos avanços para a des-
nuclearização de Pyongyang, 
os dois países fi rmaram um 
histórico acordo militar que 
visa reduzir a tensão na fron-
teira entre as duas Coreias. As 
duas nações concordaram em 
encerrar, a partir do dia 1º de 
novembro, seus movimentos 
ao longo da fronteira, além do 
fechamento de 11 postos de 
guarda até o fi nal deste ano.

Os líderes dos dois países 
também avançaram nos as-
suntos inter-coreanos, fi rman-
do planos para ligarem suas 
ferrovias, com o objetivo de 
possibilitar novos encontros 
entre familiares separados pela 
Guerra da Coreia. Moon ainda 
convidou Kim para visitar Seul, 
sugerindo que o encontro seja 
realizado até o fi nal do ano. 
Caso seja concretizado, será a 
primeira vez em que um líder 
norte-coreano visitará o sul 
após a divisão da península 
(ANSA).

Os dois países fi rmaram um acordo militar que visa reduzir a 

tensão na fronteira entre as duas Coreias.

Um projeto da deputada 
Mara Gabrilli (PSDB-SP) inclui 
a Charcot-Marie-Tooth numa 
lista de 14 doenças cujos pa-
cientes terão direito a auxílio-
-doença e à aposentadoria 
por invalidez sem período de 
carência. A proposta está sendo 
examinada pela Comissão de 
Seguridade Social e Família.

A doença, batizada com o 
sobrenome dos três cientistas 
que a identifi caram, tem cau-
sa genética e ataca o sistema 
nervoso periférico. Provoca 
atrofi a muscular progressiva 
em pés, mãos e antebraços. Os 
primeiros sintomas aparecem 
geralmente na infância. Com 
o passar do tempo, a pessoa 
tem dificuldade para sentir 
vibrações, dor e a temperatura Deputada Mara Gabrilli (PSDB-SP).
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Estágio após conclusão 
do curso de Direito 
pode ser de dois anos

Os bacharéis em Direito só po-
derão realizar estágio por até dois 
anos após a conclusão do curso. 
Proposta com esse objetivo trami-
ta na Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado e aguarda a de-
signação de um relator. O projeto 
do senador Cidinho Santos (PR-
-MT), altera o Estatuto da OAB. 
A legislação permite a realização 
de estágio nos dois últimos anos 
da graduação e posteriormente 
à conclusão desta, sem limite 
máximo de duração. 

Pelo texto, o período de dois 
anos de estágio valerá como 
exercício de atividade jurídica 
a contar a partir da colação de 
grau no curso.

“A lei não estabelece prazo 
máximo de duração do estágio 
exercido por bacharel, bem como 
não deixa claro que ele pode 
ser contado como exercício de 
prática jurídica para todos os 
fi ns legais, como, por exemplo, 
para concursos que exigem essa 
prática”, justifi ca Cidinho.

O período de dois anos foi es-
colhido, segundo o senador, pois 
representa tempo suficiente 
para que o profi ssional recém-
-formado possa exercer ativida-
de jurídica enquanto se prepara 
para o exame nacional da OAB 
ou para concurso público. Se for 
aprovado sem modifi cações na 
CCJ e não houver recurso para 
votação em Plenário, o projeto 
seguirá para a análise da Câmara 
(Ag.Senado).

A LRF estabelece parâme-
tros para gasto público 
de cada ente federativo 

e tem como premissas básicas 
o planejamento, o controle, a 
transparência e a responsa-
bilização. A legislação trouxe 
avanços e também desafios 
para sua aplicação. O Senado 
analisa diversos projetos para 
aperfeiçoar e atualizar a norma 
de quase duas décadas. 

Um dos pontos de maior 
debate entre os parlamentares 
refere-se ao limite de gastos 
com pessoal previsto na lei. 
Uma das propostas está pronta 
para ser votada em Plenário. O 
projeto do senador Otto Alen-
car (PSD-BA), retira dos limites 
a gasto de pessoal impostos pela 
LRF as despesas com conselhos 
tutelares e programas especiais 
de saúde e assistência social, 
como os de Saúde da Família 
e de atenção psicossocial. A 
despesa total com pessoal nos 
municípios não pode ultrapas-
sar 54% para o Executivo. Nos 
estados, esse limite é de 49%.

O autor do projeto lembra 
que programas como o Saúde 
da Família trouxeram novas 
despesas para as cidades, mas 
as transferências da União não 

Plenário deve votar projeto que livra dos limites da LRF despesas com pessoal de alguns 

programas sociais.
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Ainda sem regulamentação 
no país, os distratos na compra 
de imóveis têm sido fonte de 
longas batalhas judiciais entre 
compradores e construtoras 
no Brasil. O tema está em 
tramitação no Senado, onde 
não encontrou consenso dos 
parlamentares.

O projeto da Câmara, que 
defi ne regras para a desis-
tência da compra de imóvel 
na planta, foi rejeitado pela 
Comissão de Assuntos Eco-
nômicos em julho, mas um 
recurso o levou para o Plená-
rio, onde o texto recebeu 13 
novas emendas. 

Com isso, a proposta voltou 
à Comissão que designará um 
relator para se se manifestar 
sobre as sugestões. A maioria 
das emendas são da senadora 
Simone Tebet (MDB-MS), 
que foi uma das defensoras 
de mudanças no texto. “É 
um projeto que diz que vem 
garantir a segurança jurídica 
numa relação contratual en-
tre comprador e vendedor. 
Mas todas as motivações são 
desmontadas quando nós le-
mos um a um os dispositivos, 
artigos, parágrafos e incisos 
deste projeto”, afi rmou.

Na opinião dela, a proposta 
tende a ser mais favorável às 

Senadores contrários à proposta avaliam que texto é mais 

favorável a construtoras do que ao consumidor.
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Lei de Responsabilidade 
Fiscal pode ser alterada 

para estados e municípios
Apontada como um marco para a administração pública, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que 
completou 18 anos em maio, pode ser alterada

acompanharam esses custos. 
Além disso, segundo o senador, 
houve perdas de arrecadação 
que prejudicaram os gestores. 
Para ele, houve um engessa-
mento na legislação, que “feriu 
frontalmente a autonomia 
administrativa e fi nanceira dos 
municípios”. 

Preocupação semelhante 
teve o senador Ricardo Ferraço 
(PSDB-ES), que apresentou 
um projeto para tornar a apu-
ração da despesa total com 

pessoal mais clara e vedar o 
aumento excessivo, justamente 
para evitar que manobras po-
líticas semelhantes às citadas 
por Otto aconteçam no país, 
aproveitando brechas da LRF.

Entre outras ações, o projeto 
de Ferraço declara a nulidade 
do ato que concede aumentos 
ou vantagens cujos impactos 
sobre as despesas com pessoal 
ocorrerão após o fi nal do man-
dato do titular do respectivo 
Poder ou órgão.

A proposta, que aguarda de-
signação de relator na Comissão 
de Assuntos Econômicos do 
Senado, também estende as 
medidas de controle de gastos 
com pessoal para outros Pode-
res. “Essa medida objetiva dar 
maior efetividade à recondução 
das despesas com pessoal aos 
seus correspondentes limites”, 
observa Ferraço no texto inicial 
do projeto, ainda sem data para 
ser votado na comissão (Ag.
Senado).

Em debate o projeto sobre 
distrato na compra de imóveis

empresas, e a maioria absoluta 
de quem fi nancia um imóvel são 
cidadãos bem intencionados: 
“Ainda que os especuladores 
correspondam, no montante, a 
5% de tudo o que é contratua-
lizado nessas relações, nós não 
estamos aqui para legislar pela 
exceção; nós estamos aqui para 
legislar pela regra”, opinou. A 
senadora Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM) é outra que cri-
ticou o projeto. Segundo ela, o 
texto inicial do deputado Celso 
Russomano (PRB-SP) foi des-
fi gurado durante a tramitação 
na Câmara.

O senador Romero Jucá 
(MDB-RR) defendeu o texto. 

Na opinião dele, não se trata 
de benefi ciar as empresas, 
pois é um projeto que protege 
a sociedade brasileira que 
precisa comprar imóveis de 
construtoras que concluam 
suas obras. “O que estamos 
vendo hoje é uma situação 
de quebradeira no setor 
imobiliário, uma situação 
extremamente grave, e isso 
compromete não só quem 
quer devolver o imóvel, com-
promete aquele que comprou 
um imóvel que a construtora 
não entrega porque não con-
clui a obra” disse, durante a 
fase de discussão do projeto 
(Ag.Senado).

Coreia do Norte 
concorda em encerrar 

centro nucleares

Projeto da deputada Mara Gabrilli assiste 
portador de doença rara

das áreas afetadas. Estima-se 
que atinja 80 mil brasileiros e 
2,8 milhões de pessoas em todo 
o mundo.

Presidente da associação dos 
portadores da doença, Suzy 
Kelly Benevides, ressalta que 
até os profi ssionais de saúde 
não estão familiarizados com a 
CMT. Ela se deparou com o des-
conhecimento na adolescência, 
quando foi diagnosticada. “É 
incrível imaginar que, aos 17 
anos de idade, você ouve de 
um médico que não tem cura e 
que você pode parar de andar 
em algum momento. Imagine 
isso aos 17 anos. Infelizmente, 
hoje a gente ainda tem médicos 
falando isso para as mães dos 
portadores de CMT”, lamenta 
(psdbnacamara).
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Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 03 de outubro 2018, às 10:00 horas, na sede social da
Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 2,
Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aumento de capital da Companhia no valor de
R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), mediante a emissão de 641.162.641 de novas ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,4679 cada, a serem integralizadas em moeda corrente
do País, para fins de integralização na Santo Antônio Energia S.A. (“SAE”), em moeda corrente nacional; e (ii) instrução
de voto da Companhia na condição de acionista da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº
09.391.823/0001-60, para tomar todas as providências cabíveis para a efetivação do aumento do capital social de sua
subsidiária integral, conforme item “i” acima. Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por
procurador deverão depositar os respectivos instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do
artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência “Assembleia Geral Extraordinária”, com até 72 (setenta e
duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral.  São Paulo, 18 de setembro de 2018. 

Madeira Energia S.A. - MESA - Felipe Montoro Jens  - Presidente do Conselho de Administração

TRIBUNAL DE JUSTIPÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMARCA DE SÃO PAULO. FORO
REGIONAL VII – ITAQUERA. 1ª VARA CIVEL. EDITAL DE CITAÇAO. Processo Digital n.º: 0021432-
98.2016.8.26.0007. Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença – Contratos Bancarios. Exequente:
Itau Unibanco S/A. Executado: Gilson Goes Muniz. EDITAL DE CITAÇAO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 0021432-98.2016.8.26.0007. O(A) MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro
Regional VII – Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a) Alessandre Marcondes França Ramos, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Gilson Goes Muniz, CPF 394.513.268-12, Brasileiro, que lhe foi proposta
uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Itau Unibanco S/A. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2ª, IV do CPC, foi determinada a sua
INTIMAÇAO por EDITAL, para que, no prazo de 15(quinze) dias corridos pague o valor indicado no
demonstrativo discriminado pelo credor, acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada
advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntario, inicia-se o
prazo de 159quinze) dias uteis para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próximos autps, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntario no prazo do artigo 523
do Código de processo Civil, o debito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários
de advogado de dez por cento (10%). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de março de 2017.     (20 e 21)

Jardins do Golf Empreendimentos Imobiliários S/A
CNPJ/MF nº 13.042.355/0001-95 – Rua Groenlandia, nº 1058 – Jardim América – São Paulo/SP – CEP 01434-100

Balanço Patrimonial

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em reais)

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras

Ativo 2017 2016
Ativo Circulante 7.941.689,52 7.851.620,59
Bancos 1,00 1,00
Aplicações Financeiras 68.364,41 783.611,13
Adtos Diversos – 676,80
Estoque – Imoveis a Comercializar 480.230,60 518.591,68
Estoque – Empreendimentos 731.272,62 1.345.963,07
Titulos a Receber – Empreendimentos 6.661.820,89 5.202.776,91
Ativo Não Circulante 12.205.588,70 2.058.476,59
Debitos de Coligadas/Controlada/Cotroladora 12.143.476,59 2.058.476,59
Imobilizado Tecnicas Tangiveis 62.112,11 –
Total do Ativo 20.147.278,22 9.910.097,18

Passivo 2017 2016
Passivo Circulante 497.677,33 705.281,30
Fornecedores – 58.930,88
Obrigações Tributárias 38.508,38 190.889,46
Outros Valores a Pagar 459.168,95 455.460,96
Passivo Não Circulante 6.248.334,66 4.744.306,44
Creditos Coligadas/Controlada/Controladora 473,50 –
Receitas Diferidas 6.669.413,26 5.204.577,33
Custos Diferidos (421.552,10) (460.270,89)
Patrimônio Líquido 13.401.266,23 4.460.509,44
Capital Social 2.630.826,00 2.630.826,00
Reserva Legal 526.165,20 136.482,27
Reserva de Lucro 10.244.275,03 1.693.201,17
Total do Passivo 20.147.278,22 9.910.097,18

Relatório da Diretoria – Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, vimos submeter a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas aos Exercícios Sociais findos em 31/12/2017 e 2016. 
Colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sas., para quaisquer informações que façam necessárias  São Paulo, 29/03/2018. A Diretoria

2017 2016
Receita Bruta de Vendas 10.605.465,96 3.355.288,26
Custos (-) (629.658,21) (305.474,46)
Lucro Bruto 9.975.807,75 3.049.813,80
Dedução das Vendas (387.099,41) (122.468,00)
Impostos e Contribuições (387.099,41) (122.468,00)
Receita Liquida de Vendas 9.588.708,34 2.927.345,80
Despesas (Receitas) Operacionais (342.487,20) (100.275,05)
Vendas (296.128,37) (61.917,11)
Administrativas (50.554,25) (36.928,63)

Capital Social Reserva Legal Reserva de Lucro Resultado do Exercicio Total
Saldo em 31/12/2015 2.630.826,00 – (899.961,95) – 1.730.864,05
Lucro no Exercicio – – – 2.729.645,39 2.729.645,39
Transferencia do Resultado – 2.729.645,39 (2.729.645,39) –
Transferecia de Lucros para Reserva Legal 136.482,27 (136.482,27) – –
Saldo em 31/12/2016 2.630.826,00 136.482,27 1.693.201,17 – 4.460.509,44
Lucro no Exercicio – – – 8.940.756,79 8.940.756,79
Transferencia do Resultado – 8.940.756,79 (8.940.756,79) –
Transferecia de Lucros para Reserva Legal 389.682,93 (389.682,93) – –
Saldo em 31/12/2017 2.630.826,00 526.165,20 10.244.275,03 – 13.401.266,23

1. Contexto Operacional: As Operações da Empresa tem por objeto, o pla-
nejamento, desenvolvimento, promoção, incorporação e venda de lotes e 
de unidades autônomas de Empreendimentos Imobiliários. 2. Elaboração 
das Demonstrações Financeiras e Praticas Contabeis: A contabilidade 
e as Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as prá-
ticas contabeis adotadas no Brasil, disposições da lei 6.404/76 e legislação 
complementar. 2.1. Receitas e Despesas: As Receitas e Despesas sao 
apropriadas obedecendo ao regime de competencia. 3. Capital Social: Esta 
representado por 5.000.000 de ações nominativas, com valor nominal de 
R$ 0,5262 cada uma, totalmente integralizados no valor de R$ 2.630.826,00.

Frederico Ribeiro Krakauer – Diretor Presidente
Serafim Scigliano Neto – Técnico Contabilidade CRC 1SP 045.039/O-6

2017 2016
Financeiras (2.023,11) (1.351,17)
Tributárias (2.063,85) (320,72)
Receitas Financeiras 8.282,38 242,58
Resultado Bruto do Exercicio 9.246.221,14 2.827.070,75
(-) Contribuição Social (115.284,44) (36.258,95)
(-) Imposto de Renda (190.179,91) (61.166,41)
Resultado Liquido do Exercicio 8.940.756,79 2.729.645,39

Demonstrações dos Fluxos de Caixas 2017 2016
Lucro/Prejuizo do Exercicio 8.940.756,79 2.729.645,39
Variação em Adto Diversos 676,80 –
Variação de Estoque 653.051,53 765.745,25
Variação Outros Valores a Pagar 3.707,99 451.349,05
Variação Titulos a Receber (1.459.043,98) (5.202.776,91)
Variação em Fornecedores (58.930,88) 55.812,90
Variação em Obrigações Tributárias (152.381,08) 190.889,46
Variação Contas Correntes 473,50 (893.497,97)
Variação Receitas Diferidas 1.464.835,93 5.204.577,33
Variação Custos Diferidos 38.718,79 (460.270,89)
Total Fluxo de Caixa Operacional 9.431.865,39 2.841.473,61
Atividade Financiamento
Variação Debitos Coligadas/Controladas (10.085.000,00) (2.058.476,59)
Total Fluxo de Caixa Financiamento (10.085.000,00) (2.058.476,59)
Atividade Investimentos
Variação Imobilização TecnicaTangiveis (62.112,11) –
Total Fluxo de Caixa Investimentos (62.112,11) –
(=) Caixa Gerado no Negocio (715.246,72) 782.997,02
Saldo Inicial 783.612,13 615,11
Saldo Final 68.365,41 783.612,13

Demonstrações das Mutaçoes do Patrimônio Líquido

Demonstrações de Resultados

Praias Paulistas S.A.
CNPJ/MF nº 60.679.552/0001-08 – Rua Groenlândia, 1058 – Jardim América – São Paulo-SP

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em Reais – R$)

Demonstrações de Resultados

31/12/2017 31/12/2016
Ativo circulante 49.374.894,21 55.994.971,59
Caixas e bancos 325.821,02 499.313,08
Títulos e valores mobiliários 90.371,49 2.069.571,00
Prestamistas Projeto São Lourenço 7.370.280,89 12.240.945,85
(-) Provisão para devedores duvidosos (596.482,00) (596.482,00)
Estoque a comercializar 8.243.008,76 7.726.390,47
Projeto terras e lotes 24.352.496,73 23.556.917,15
Outros direitos 9.589.397,32 10.498.316,04
Ativo não circulante 128.095.361,25 109.614.295,26
Realizável a longo prazo 17.717.192,28 11.531.780,06
Prestamistas Projeto São Lourenço 6.343.774,51 6.343.774,51
Depósitos para recursos 1.475.201,84 648.121,14
Créditos de pessoas ligadas 9.898.215,93 4.539.884,41
Investimentos 106.061.628,79 94.676.170,40
Imobilizado 4.316.540,18 3.406.344,80
Total do Ativo 177.470.255,46 165.609.266,85

31/12/2017 31/12/2016
Receitas de vendas 8.888.711,61 11.479.709,33
(-) Devoluções cancelamentos e impostos 
sobre vendas (321.142,04) (442.797,56)

Receitas líquidas de vendas 8.567.569,57 11.036.911,77
(-) Custos bens vendidos (335.054,20) (59.253,08)
Lucro bruto 8.232.515,37 10.977.658,69
(-) Despesas com vendas (90.893,95) (1.035.929,59)
(-) Despesas administrativas (6.969.107,65) (8.139.943,94)
(-) Depreciações (20.034,14) (578.193,83)
Receitas financeiras 647.872,95 2.097.725,29
(-) Despesas tributárias (654.514,35) (591.010,82)
(-) Despesas financeiras (1.153.377,19) (69.465,08)
Resultado da equivalência patrimonial 14.138.925,58 21.808.370,31
Outras receitas operacionais 61.268,70 64.123,62
Outras receitas não operacionais 27.598,76 673.408,33
Outras despesas operacionais – (7.686,58)
Lucro operacional 14.220.254,08 25.199.056,40
Outras receitas 783.495,71 8.200.000,00
Outras despesas (11.561,98) –
Lucro antes do IRPJ e da CSLL 14.992.187,81 33.399.056,40
(-)Imposto de renda (475.423,55) (966.583,18)
(-)Contribuição social (197.326,87) (387.984,52)
Lucro líquido do exercício 14.319.437,39 32.044.488,70
Lucro por ação 1.364,15 3.052,73

Notas Explicativas: 1) Contexto Operacional: As operações são decor-
rentes principalmente da formação de uma cidade balneária, nas terras de 
sua propriedade situada na praia de São Lourenço, Bertioga-SP, loteamento, 
compra, venda, locação, permuta e incorporação de imóveis. 2) Elabora-
ção das Demonstrações Financeiras e principais práticas contábeis: 
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária os 
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis e, quando aplicável, normas emitidas pela 
CVM. 2.1. Receitas, custos e despesas: As receitas da atividade são reco-
nhecidas quando do seu efetivo recebimento e os custos atribuidos a essas 
receitas apropriados de forma proporcional em razão de tratar-se de empre-
endimento a longo prazo. As demais receitas e despesas são apropriadas 
obedecendo ao regime de competência. 2.2. Títulos e valores mobiliários: 
São avaliados pelo valor de aplicação acrescido de rendimentos auferidos 
até a data do balanço, não excedendo o valor de realização. 2.3. Projetos 
terras e lotes: São avaliados pelo valor de custo de aquisição e de benfei-
torias, corrigidos monetariamente até 31/12/1995, não excedendo o valor 
de realização. 2.4. Provisão para devedores duvidosos: É constituída por 
valor suficiente para cobrir possíveis perdas na realização do contas a rece-
ber. 2.5. Imobilizado: Está demonstrado ao custo de aquisição ou constru-
ção, corrigidos monetariamente até 31/12/1995, ajustado por depreciações 
acumuladas, calculadas pelo método linear, às taxas estabelecidas em fun-
ção de vida útil estimada dos bens. Teste de recuperabilidade de ativos: a 
administração entende que não há necessidade de constituir provisão 
para perdas dos principais bens integrantes do ativo imobilizado tangivel e 
intangivel. 2.6. Imposto de renda e contribuição social: Foi calculado pelo 
lucro presumido mediante aplicação da alíquota de 15% mais adicional de 
10% para imposto de renda e de 9% para contribuição social. 2.7. Demais 
ativos e passivos: São registrados pelos valores nominais conhecidos ou 
estimados, atualizados até a data do balanço, quando aplicável.
3) Créditos de Pessoas Ligadas 31/12/2017 31/12/2016
Arinos Assessoria Empresarial Ltda. 1.487.798,50 831.227,73
Mutum Agricola Ltda. 6.996.752,42 2.420.752,42
Soprac Hotéis S.A. 1.208.706,97 1.087.404,26
Frederico Ribeiro Krakauer 200.500,00 200.500,00
Mandala Invest. e Part. Ltda. 4.458,04 –

9.898.215,93 4.539.884,41

Relatório da Diretoria: Atendendo determinações legais e estatutárias, vimos submeter a apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras, relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/2017 e 2016. Permanecemos ao inteiro 
dispor dos Srs. Acionistas, para quaisquer esclarecimentos necessários.  São Paulo, 02 de maio de 2018. A Diretoria

S.C.P/RSL em 
31/12/2017

Capital inte
gralizado

Resultado
acumulado

Resultado
do exercicio Total

Saldo em 31/12/2015 300.000,00 (615.288,56) – (315.288,56)
Ajustes resultados SCP – 647.864,80 – 647.864,80
Transferencia resultado do 
exercício para acumulado – – (532.311,86) (532.311,86)

Resultado do exercicio – (532.311,86) 532.311,86 –
Saldo em 31/12/2016 300.000,00 (499.735,62) – (199.735,62)
Transferencia resultado do 
exercício para acumulado – – (90.893,95) (90.893,95)

Resultado do exercicio – (90.893,95) 90.893,95 –
Saldo 31/12/2017 300.000,00 (590.629,57) – (290.629,57)
S.C.P/Mandala em 31/12/2017
Constituição conforme 
AGE de 25/08/2017 220.944,87 – – 220.944,87

Saldo em 31/12/2017 220.944,87 – – 220.944,87

Atividades operacionais 31/12/2017 31/12/2016
Lucro/prejuizo líquido 14.319.437,39 32.044.488,70
Ajustes do exercício SCP 2015 – 116.926,31
Ajustes do exercício SCP 2016 – 528.342,27
(+) Depreciação 20.034,14 578.193,83
(-) Resultado na equivalencia patrimonial (14.138.925,58) (21.808.370,31)
Aumento/redução ativo/Duplicatas a receber 4.870.664,96 7.741.158,71
Estoques (1.312.197,87) (14.291.845,05)
Outros direitos 908.918,72 1.433.671,49
Pagamento deposito para recursos (827.080,70) (609.747,72)
Aumento/redução do passivo/Fornecedores 88.031,24 4.988,05
Impostos e taxas a recolher (66.818,39) (186.030,81)
Obrigações intervenientes 10.972.317,61 9.107.674,65
Outras obrigações 3.508.659,61 207.322,56
Receitas operacionais futuras (5.074.057,80) (8.709.039,51)
Custos operacionais futuros 678.182,18 47.740,49
Caixa líquido consumido nas 
atividades operacionais 13.947.165,51 6.205.473,66

Atividades de investimentos – Ações em tesouraria – (17.834.962,35)
Variacao no imobilizado (930.229,52) 4.432.235,09
Aumento em investimentos (9.811.296,04) (12.744.134,11)
Caixa líquido consumido nas 
atividades de investimentos (10.741.525,56) (26.146.861,37)

Atividades de financiamentos
Creditos de pessoas ligadas (5.358.331,52) 9.357.480,05
Caixa líquido gerado nas atividades de 
financiamentos (5.358.331,52) 9.357.480,05

Redução liquida das disponibilidades (2.152.691,57) (10.583.907,66)
Saldo caixa (+) equivalente caixa 31/12/16 2.568.884,08 13.152.791,74
Saldo caixa (+) equivalente caixa 31/12/17 416.192,51 2.568.884,08

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Capital
integralizado

Reserva
legal

Lucros
a realizar

Ações em
tesouraria

Reserva
de lucros Total

Saldo em 31/12/2015 4.879.500,00 1.963.247,24 8.492.961,57 (28.106.436,58) 117.109.728,42 104.339.000,65
Lucro líquido do exercicio – – – – 32.044.488,70 32.044.488,70
Ações em tesouraria – – – (17.834.962,35) – (17.834.962,35)
Transferencia entre contas – – (8.492.961,57) – 8.492.961,57 –
Saldo em 31/12/2016 4.879.500,00 1.963.247,24 – (45.941.398,93) 157.647.178,69 118.548.527,00
Aumento capital social cf ata age 24/08/2017 102.999.598,30 – – – (102.999.598,30) –
Redução de capital cf ata age 25/08/2017 (5.558.627,12) – – – – (5.558.627,12)
Redução de capital cf ata age 27/09/2017 (4.542.921,07) – – – – (4.542.921,07)
Ações em tesouraria – – – (2.593.265,96) – (2.593.265,96)
Recompra de ações – – – 48.534.664,89 (48.534.664,89) –
Lucro líquido do exercicio – 715.971,87 – – 13.603.465,52 14.319.437,39
Saldo em 31/12/2017 97.777.550,11 2.679.219,11 – – 19.716.381,02 120.173.150,24

Demonstrações das Mutações do
Patrimônio Líquido – 31/12/2017 e 31/12/2016

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

4) Ativo Investimentos 31/12/2017 31/12/2016
Participação em Empresas Coligadas/Controladas
Soprac Hotéis S.A. 3.090.360,43 5.914.807,02
Primor Empreendimentos S.A. 34.582.375,56 34.193.546,30
Raj Negócios Imobiliários S.A. 65.600.436,77 51.902.408,92
Outros investimentos 2.702.904,03 2.579.856,16

105.976.076,79 94.590.618,40
Aplicação em incentivos fiscais 85.552,00 85.552,00

106.061.628,79 94.676.170,40
5) Ativo Imobilizado 31/12/2017 31/12/2016
Terras e terrenos 2.307,66 –
Construções civis 4.966.112,42 4.966.112,44
Ativo em construção 4.645,00 –
Obras infra estrutura 92.316,66 –
Bens em construção ou formação 1.078.387,69 328.437,45
Veículos 225.778,18 225.778,18
Máquinas, motores e equiptos 41.732,52 31.212,52
Moveis e utensílios 396.250,63 389.336,69
Computadores e perifericos 81.800,17 80.336,23
Softwares 27.858,42 27.858,42
(-) Depreciações acumuladas (2.662.761,27) (2.642.727,13)

4.254.428,08 3.406.344,78
6) Equivalência Patrimonial 31/12/2017 31/12/2016
Primor Empreendimentos S.A. – % participação 100,00% 100,00%
Capital 4.503.850,40 4.503.850,40
Lucro do exercício 388.829,26 1.136.889,06
Lucros acumulados 26.939.371,97 26.550.542,71
Patrimônio líquido 34.582.375,56 34.193.546,30
Valor atual do investimento 34.582.375,56 34.193.546,30
Valor do investimento antes da equivalência 34.193.546,30 33.056.657,24
Resultado da equivalência 388.829,26 1.136.889,06
RAJ Negócios Imobiliários S.A. 31/12/2017 31/12/2016
Percentual de participação 100,00% 100,00%
Capital 23.314.045,48 11.327.251,53
Aporte Futuro Aumento Capital – AFAC – 12.214.418,47
Lucro (prejuízo) do exercício 13.925.652,37 20.754.745,05
Lucros acumulados 40.400.353,16 27.170.983,41
Patrimônio líquido 65.600.436,77 51.902.408,92
Valor atual do investimento 65.600.436,77 51.902.408,92
Valor do investimento antes da equivalência 51.902.408,92 18.933.245,40
Resultado da equivalência 13.820.745,26 20.754.745,05
Soprac Hotéis e Empreendimentos Ltda. 31/12/2017 31/12/2016
Percentual de participação 27,79% 52,00%
Capital 12.797.519,00 12.797.519,00
Patrimônio líquido 11.120.404,56 11.374.628,89
Redução participação capital (2.753.797,65) –
Valor atual do investimento 3.090.360,43 5.914.807,02
Valor do investimento antes da equivalência 3.161.009,37 6.130.706,60
Resultado da equivalência (70.648,94) (215.899,58)

Frederico Ribeiro Krakauer – Diretor Superintendente
Moira Ribeiro Krakauer Cestari – Diretora

Manoel Ferraz de Campos Salles – Diretor Gerente
Serafim Scigliano Neto – TC – CRC 1SP 045.039/O-6

Outros Investimentos, San Sebastian – SCP 31/12/2017 31/12/2016
Percentual de participação 77,00% 77,00%
Capital 2.212.260,18 2.212.260,18
Patrimônio líquido 3.045.319,43 3.045.319,43
Valor atual do investimento 2.344.895,96 2.344.895,96
Valor do investimento antes da equivalencia 2.344.895,96 2.212.260,18

– 132.635,78
Resultado da equivalência 14.138.925,58 21.808.370,31
7) Capital Social: O capital da sociedade em 31.12.2017 e 31.12.2016 está 
representado por 172.603 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
8) Ações em Tesouraria: Não constam mais ações em tesouraria conforme 
AGE de 24/08/2017.

Balanços Patrimoniais – Ativo

Balanços Patrimoniais – Passivo 31/12/2017 31/12/2016
Passivo circulante 1.067.417,01 2.933.262,35
Fornecedores 589.935,70 501.904,46
Impostos e taxas a recolher 233.189,86 300.008,25
Obrigações intervenientes – 1.873.531,43
Outras obrigações 244.291,45 257.818,21
Passivo não circulante 56.299.372,91 44.327.213,12
Obrigações intervenientes 35.871.534,66 23.025.685,62
Provisao impostos sobre lucros a realizar 4.375.162,06 4.375.162,06
Outras obrigações 3.839.454,54 317.268,17
Receitas operacionais futuras 14.408.589,94 19.482.647,74
Depositos judiciais 449.137,19 449.137,19
(-) Provisão para devedores duvidosos (596.482,00) (596.482,00)
(-) Custos operacionais futuros (2.048.023,48) (2.726.205,66)
Patrimônio líquido 120.173.150,24 118.548.527,00
Capital social 97.777.550,11 4.879.500,00
Ações em tesouraria – (45.941.398,93)
Reserva legal 2.679.219,11 1.963.247,24
Reserva de lucros 19.716.381,02 157.647.178,69
Patrimônio especial SCP RSL (290.629,57) (199.735,62)
Capital social SCP RSL 300.000,00 300.000,00
Resultado SCP RSL (590.629,57) (499.735,62)
Patrimônio especial SCP mandala 220.944,87 –
Capital social SCP mandala 220.944,87 –
Total do Passivo 177.470.255,46 165.609.266,85

Primor Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 07.755.547/0001-46 – Rua Groenlandia, 1.058 – Jardim América – São Paulo-SP

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em R$)
Demonstrações de Resultados

Demonstrações dos Fluxos de Caixas

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Balanço Patrimonial – Ativo Balanço Patrimonial – Passivo

Relatório da Diretoria: Atendendo determinações legais e estatutárias, vimos submeter a apreciação de V.Sas., as demonstrações financeiras, relativas 
aos exercícios sociais findos em 31/12/2017 e 31/12/2016. São Paulo, 13 de abril de 2018. A Diretoria

31/12/2017 31/12/2016
Receitas de Vendas 403.742,52 901.343,06
(-) Devoluções Cancelamentos e Impostos 
sobre Vendas (14.736,59) (32.899,06)

Receitas Líquidas de Vendas 389.005,93 868.444,00
Lucro Bruto 389.005,93 868.444,00
(-) Despesas Administrativas (26.172,29) (29.518,26)
(-) Despesas Tributárias (26.837,34) (5.495,97)
(-) Despesas Financeiras (3.793,72) (3.137,71)
(+) Receitas Financeiras 36.472,28 480.419,85
(+) Outras Receitas não Operacionais 11.508,90 –
Lucro/Prejuizo Operacional 380.183,76 1.310.711,91
(+) Equivalência Patrimonial 26.604,31 –
Lucro (Prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL 406.788,07 1.310.711,91
(-)Imposto de Renda (10.315,84) (120.850,54)
(-)Contribuição Social (7.642,97) (52.972,31)
Lucro Líquido do Exercício 388.829,26 1.136.889,06

Diretoria: Frederico Ribeiro Krakauer | Manoel Ferraz de Campos Salles | Moira Ribeiro Krakauer Cestari

31/12/2017 31/12/2016
Ativo Circulante 17.496.157,59 19.052.111,23
Bancos 239.215,42 232.712,80
Títulos e Valores Mobiliários 309.536,83 805.014,35
Outros Valores a Receber 16.947.405,34 17.910.287,09
Prestamistas All Time – Terreno – 77.600,83
Tributos a Compensar – 26.496,16
Ativo não Circulante 17.306.058,25 16.642.230,92
Realizável a Longo Prazo
Direitos a Receber de Pessoas Ligadas 16.414.698,09 15.794.324,79
Investimentos 310.604,31 284.000,00
Depositos para Recursos Judiciais 580.755,85 563.906,13
Total do Ativo 34.802.215,84 35.694.342,15

31/12/2017 31/12/2016
Passivo Circulante 7.565,30 1.214.698,09
Fornecedores – 11.508,90
Impostos e Taxas a Recolher 3.565,30 139.971,65
Outras Obrigações a Pagar 4.000,00 1.063.217,54
Passivo não Circulante 212.274,98 286.097,76
Receitas Operacionais Futuras 212.274,98 286.097,76
Patrimonio Líquido 34.582.375,56 34.193.546,30
Capital Social 4.503.850,40 4.503.850,40
Reserva Legal 3.139.153,20 3.139.153,20
Reserva de Lucros 26.939.371,97 26.550.542,71

Total do Passivo 34.802.215,84 35.694.342,15

Capital Integralizado Reserva Legal Resultado do Exercício Lucros a Disposição dos Acionistas Totais
Saldos em 31/12/2015 4.503.850,40 3.082.308,74 – 25.470.498,10 33.056.657,24
Lucro do Exercício – – 1.136.889,06 – 1.136.889,06
Reserva de Lucros – 56.844,45 (56.844,45) – –
Destinação do Lucro – – (1.080.044,61) 1.080.044,61 –
Saldos em 31/12/2016 4.503.850,40 3.139.153,20 – 26.550.542,70 34.193.546,30
Lucro do Exercício – – 388.829,26 – 388.829,26
Reserva de Lucros – – (388.829,26) 388.829,26 –
Saldos em 31/12/2017 4.503.850,40 3.139.153,20 – 26.939.371,96 34.582.375,56

31/12/2017 31/12/2016
Das Atividades Operacionais 158.002,71 (1.612.925,43)
Lucro Líquido 388.829,26 1.136.889,06
Aumento/Redução do Ativo
Outros Valores a Receber 962.881,75 (2.980.799,67)
Duplicatas a Receber 77.600,83 613.484,52
Tributos a Compensar 26.496,16 –
Deposito para Recursos (16.849,72) (1.617,41)
Aumento/Redução do Passivo
Fornecedores a Pagar (11.508,90) 11.445,15
Impostos a Pagar (136.406,35) 111.151,36
Outras Obrigações a Pagar (1.059.217,54) 449.004,43
Receitas Operacionais Futuras (73.822,78) (952.482,87)
Atividades de Financiamentos
Direitos a Receber Pessoas Ligadas (620.373,30) (677.924,79)
Atividades de Investimentos (620.373,30) (677.924,79)
Investimentos (26.604,31) –
Variação Líquida nas Disponibilidades (488.974,90) (2.290.850,22)
Saldo de Caixa Inicial 1.037.727,15 3.328.577,37
Saldo de Caixa Final 548.752,25 1.037.727,15

Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional – As operações são decor-
rentes de incorporação imobiliária, administração de bens próprios e loca-
ção. Sociedade constituída sob a forma de Subsidiária integral de Praias 
Paulistas S.A.. 2. Elaboração das demonstrações financeiras e princi-
pais praticas contábeis – As demonstrações contábeis foram elaboradas 
de acordo com as práticas Contábeis adotadas no Brasil, as quais abran-
gem a legislação societária. Os pronunciamentos, as orientações e as inter-
pretações emitidas pelo comitê de pronunciamentos contábeis e, quando 
aplicável, normas emitidas pela CVM. Na elaboração das demonstrações 
contábeis de 2008, a companhia adotou pela primeira vez as alterações na 
legislação societária introduzidas pela Lei nº 11.638/2007 e MP nº 449/2008. 
2.1. Receitas, custos e despesas – As receitas da atividade são reconheci-

das quando do seu efetivo recebimento e os custos atribuidos a essas recei-
tas apropriados de forma proporcional em razão de tratar-se de um empre-
endimento a longo prazo. As demais receitas e despesas são apropriadas 
obedecendo ao Regime de competência. 2.2. Títulos e Valores Mobiliários 
– São avaliados pelo valor de aplicação acrescido de rendimentos auferidos 
Até a data do balanço, não excedendo o valor de realização. 2.3. IRPJ e 
CSLL – Foi calculado pelo lucro presumido mediante aplicação da alíquota 
de 15% mais adicional de 10% para IRPJ e de 9% para CSLL. 2.4. Demais 
Ativos e Passivos – São registrados pelos valores nominais conhecidos ou 
estimados, atualizados Até a data do balanço, quando aplicável. 3. Capital 
Social – Está representado por 4.505.000 ações ordinárias nominativas, 
com valor nominal de R$ 1,00 cada uma. Integralizado R$ 4.503.850,40.

Serafim Scigliano Neto – TC CRC 1SP 045.039/O-6

RAJ Negócios Imobiliários e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 06.134.125/0001-90

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em Reais)

Balanço Patrimonial – Ativo

1) Contexto Operacional: As Operações serão Decorrentes Principalmente 
de Loteamento, Compra, Venda e Locação. Sociedade Constituída sob a 
forma de subsidiária integral de Praias Paulistas S.A.. 2) Elaboração das 
demonstrações financeiras e principais praticas contábeis: As Demons-
trações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária. Os pronun-
ciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo CPC e, quando 
aplicável, Normas Emitidas pela CVM. 2.1) Projetos Terras e Lotes: São 
avaliados pelo Valor de Custo de Aquisição e de Benfeitorias. 2.2) Demais 
Ativos e Passivos: São Registrados pelos Valores Nominais conhecidos ou 
estimados, atualizados até a data do Balanço, quando aplicável. 2.3) IRPJ 
e CSLL: Foi calculado pelo lucro presumido mediante aplicação da Alíquota 
de 15% mais adicional de 10% para IRPJ e de 9% para CSLL.

Relatório da Diretoria: Atendendo as determinações legais e estatutárias, vimos submeter a apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras, rela-
tivas aos exercícios sociais findos em 31/12/2017 e de 2016. São Paulo, 13 de abril de 2018. A Diretoria

31/12/2017 31/12/2016
Ativo Circulante 17.927.812,33 18.101.727,45
Caixas – 1.205,00
Bancos 18.368,27 98.545,24
Impostos e Taxas a Recuperar – 37.112,84

4.974.071,61 3.592.233,84
Projeto Terras e Lotes 12.935.372,45 14.372.630,53
Ativo não Circulante 61.645.944,97 37.673.353,72
Direitos a Receber de Pessoas Ligadas 19.482.097,69 8.059.149,21
Investimentos em outras Empresas 42.156.422,28 29.606.779,51
Imobilizado 7.425,00 7.425,00
Total do Ativo 79.573.757,30 55.775.081,17

31/12/2017 31/12/2016
Receitas Operacionais 2.210.289,16 4.259.352,97
(-) Despesas Administrativas (186.654,94) (235.031,79)
(-) Despesas Financeiras (871,41) (831,77)
(-) Despesas Tributarias (146.970,23) (157.873,87)
(+) Receita Aplicação Financeira – 150.388,44
(-) Outras Despesas Operacionais (140.116,65) (712.890,57)
(+) Outras Receitas não Operacionais – 54.330,00
Lucro/Prejuizo Operacional 1.735.675,93 3.357.443,41
(+) Dividendos Recebidos 54.000,00 –
(+) Equivalência Patrimonial 12.186.859,75 17.557.176,07
Lucro Bruto 13.976.535,68 20.914.619,48
(-) Provisão para CSLL (23.871,12) (59.535,97)
(-) Provisão para IRPJ (27.012,19) (100.338,46)
Lucro/Prejuizo do Exercício 13.925.652,37 20.754.745,05Capital 

Integralizado
Capital a 

Integralizar
Reserva 

Legal
Reserva 

de Lucros
Resultado 

do Exercicio Totais
Saldos em 31/12/2015 11.330.000,00 (2.748,47) 152.018,26 7.453.975,61 – 18.933.245,40
Aumento Capital conforme AGO/E 12.211.670,00 – – – – 12.211.670,00
Integralizacao Capital 2.748,47 – – – 2.748,47
Lucro do Exercicio – – – – 20.754.745,05 20.754.745,05
Reserva Legal 1.037.737,25 (1.037.737,25) – –
Transferencia do Lucro do Exercicio – – – 20.754.745,05 (20.754.745,05) –
Saldos em 31/12/2016 23.541.670,00 – 1.189.755,51 27.170.983,41 – 51.902.408,92
Redução capital capital conforme venda ações (227.624,52) – – – – (227.624,52)
Lucro do Exercicio – – – – 13.925.652,37 13.925.652,37
Reserva Legal 696.282,62 (696.282,62) – –
Transferência do Lucro do Exercicio – – – 13.925.652,37 (13.925.652,37) –
Saldos em 31/12/2017 23.314.045,48 – 1.886.038,13 40.400.353,16 – 65.600.436,77

Demonstrações das Mutações 
do Patrimônio Líquido 31/12/2017 31/12/2016

Atividades Operacionais 24.137.144,00 22.626.913,19
Lucro/Prejuizo Liquido do Exercício 13.925.652,37 20.754.745,05
Variação em Impostos a Recuperar 37.112,84 176,56
Variação em Outros Valores (1.381.837,77) 358.000,00
Variação Projetos Terras e Lotes 1.437.258,08 (489.772,16)
Variação Fornecedores a Pagar 37.322,73 –
Variação em Impostos a Pagar (3.364,25) (53.475,32)
Variação em Outras Obrigações 10.085.000,00 2.058.476,59
Variação em Receitas e Despesas Diferidas – (1.237,53)
Atividades de Investimentos (12.549.642,77) (16.844.680,50)
Variação pelo Investimento em outras 
Empresas (12.549.642,77) (16.844.285,50)

Variação Imobilizado – (395,00)
Atividades de Financiamento (11.668.883,20) (7.362.827,76)
Variação Capital (227.624,52) 12.214.418,47
Variação Direitos a Receber Pessoas 
Ligadas (11.441.258,68) (19.577.246,23)

Variação Líquida das Disponibilidades (81.381,97) (1.580.595,07)
(+) Saldo Inicial 99.750,24 1.680.345,31
(+) Saldo Final 18.368,27 99.750,24

Demonstrações dos Fluxos de Caixas

Diretoria: Frederico Ribeiro Krakauer | Moira Ribeiro Krakauer 
Cestari | Manoel Ferraz de Campos Salles

Serafim Scigliano Neto – TC CRC 1SP 045.039/O-6

Notas Explicativas 3) Débitos com Pessoas Ligadas 31/12/2017 31/12/2016
Sobloco Construtora S/A – 18.310,20
4) Investimentos 31/12/2017 31/12/2016
Unik BR 1,00 1,00
SB SPE IV Incorp. e Particip. Ltda 17.598.538,64 14.793.099,20
SCP Atlanta 547.981,44 552.407,14
Parque Campinas Emprend. Imob. 3.945.226,84 4.002.594,05
Reserva do Golfe 1.455.200,17 1.481.672,59
Jardins do Golf 13.398.585,98 4.459.617,34
Loteamento Jundiaí – Flora Park 3.072.246,61 2.655.443,19
RSL – Sabel Incorp. SCP 2.138.641,60 1.661.945,00

42.156.422,28 29.606.779,51
5) Capital Social: O Capital da Sociedade está representado por 23.314.045 
Ações Ordinárias Nominativas, com Valor Nominal de R$ 1,00 cada uma. 

Demonstrações dos Resultados

31/12/2017 31/12/2016
Passivo Circulante 13.973.320,53 3.854.362,05
Fornecedores 37.322,73 –
Impostos e Taxas a Recolher 29.951,62 33.315,87
Outras Obrigações 13.906.046,18 3.821.046,18
Passivo não Circulante – 18.310,20
Obrigações com Pessoas Ligadas – 18.310,20
Patrimonio Líquido 65.600.436,77 51.902.408,92
Capital Social 23.314.045,48 23.541.670,00
Reserva Legal 1.886.038,13 1.189.755,51
Reserva de Lucros 40.400.353,16 27.170.983,41
Total do Passivo 79.573.757,30 55.775.081,17

Balanço Patrimonial – Passivo

Essa redução foi devido a baixa de Lotes Imobiliários do estoque conforme 
AGO/E, já que o capital é composto por lotes. 

Reserva do Golfe Empreendimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 12.948.723/0001-04 – Rua Ezequiel Freire, nº 35 – 12º andar – Santana – São Paulo-SP – CEP 02.034-000

Demonstrações das Muta-
ções do Patrimônio Líquido

2017 2016
Ativo Circulante 3.812.494,58 3.816.953,36
.Bancos 2,00 4.331,64
.Aplicação Financeira 5.593,58 4.680,36
.Imoveis a Comercializar 3.805.899,00 3.805.899,00
.Contas Correntes 1.000,00 2.042,36
Ativo Não Circulante 450,00 1.050,00
.Veiculos 12.000,00 12.000,00
.Marcas e Patentes 450,00 450,00
.(-)Depreciações Acumuladas (12.000,00) (11.400,00)
Total do Ativo 3.812.944,58 3.818.003,36

Capital
Social

Prejuízo
Acumulado Total

Saldo em 31/12/2015 4.703.450,40 (1.710.918,18) 2.992.532,22
Prejuízo do Exercício – (29.187,04) (29.187,04)
Saldo em 31/12/2016 4.703.450,40 (1.710.918,18) 2.963.345,18
Prejuízo do Exercício – (52.944,85) (52.944,85)
Saldo em 31/12/2017 4.703.450,40 (1.710.918,18) 2.910.400,33

1. Contexto Operacional: As operações da empresa tem por objeto, 
o planejamento, desenvolvimento, promoção, incorporação e venda 
de lotes e de unidades autônomas de empreendimentos imobiliários. 
1.1. Os valores representados por Imóveis a Comercializar no valor de 
R$ 3.805.899,00 são empreendimentos que estão em fase de comer-
cialização. 2. Elaboração das Demonstrações Financeiras e Práticas 
Contábeis: A contabilidade e as Demonstrações Financeiras foram ela-
boradas de acordo com as práticas contabeis adotadas no Brasil, dis-
posições da Lei 6.404/76 e legislação complementar. 2.1. Receitas e 
Despesas: São apropriadas obedecendo ao regime de competência. 3. 
Capital Social: O capital social é de R$ 4.703.450,40, representado por 
10.000.000 de ações, todas nominativas e sem valor nominal, dentre as 
quais, 5.000.000 de ações ordinárias classe “A”; 2.500.000 ações ordi-
nárias nominativas classe “B” e 2.500.000 ações nominativas classe “C”.

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em Reais – R$)
Relatório da Diretoria – Srs. Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, vimos submeter a apreciação de V.Sas., as Demonstrações 
Financeiras relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/2017 e 2016. São Paulo, 15 de março de 2018. A Diretoria

2017 2016
Despesas (Receitas) Operacionais (52.944,85) (29.187,04)
Administrativas (51.110,44) (26.619,02)
Financeiras (1.414,14) (1.530,62)
Tributarias (499,85) (1.045,44)
Receitas Financeiras 79,58 8,04
Prejuízo Líquido do Exercício (52.944,85) (29.187,04)

Demonstrações dos Resultados

2017 2016
Prejuízo do Exercício (52.944,85) (29.187,04)
Depreciação Acumulada 600,00 2.400,00
Resultado Operacional de Caixa no Período (52.344,85) (26.787,04)
Variação Conta Correntes 1.042,36 71,15
Variação Outras Obrigações – 3.250,00
Variação em Receita Diferida (7,59) 12,06
Total Fluxo de Caixa Operacional (51.310,08) (23.453,83)
Atividade de Financiamento
Variação Aporte Futuro Aumento de Capital 8.500,00 18.750,00
Variação Obrigações Pessoas Ligadas 39.393,66 –
Total Atividade de Financiamento 47.893,66 18.750,00
(=) Caixa Gerado no Negócio (3.416,42) (4.703,83)
Saldo Inicial 9.012,00 13.715,83
Saldo Final 5.595,58 9.012,00

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Frederico Ribeiro Krakauer – Diretor Presidente
Serafim Scigliano Neto – TC – CRC 1SP 045.039/O-6

Balanço Patrimonial – Ativo

Balanço Patrimonial – Passivo 2017 2016
Passivo Circulante 19.221,66 19.221,66
.Outras Obrigações a Pagar 19.221,66 19.221,66
Passivo Não Circulante 883.322,59 835.436,52
.Obrigações Pessoas Ligadas 39.393,66 –
.Receitas Diferidas 4,47 12,06
.Aporte para Futuro Aumento de Capital 843.924,46 835.424,46
Patrimônio Líquido 2.910.400,33 2.963.345,18
.Capital Social 4.703.450,40 4.703.450,40
.Prejuizo Acumulado (1.793.050,07) (1.740.105,22)
Total do Passivo 3.812.944,58 3.818.003,36

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras 

Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
C.N.P.J. nº 03.546.261/0001-08 - N.I.R.E.: 35.300.175.051

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Aos 30/11/2017, às 9:30 horas, na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Presidente: Sr. Francisco Javier Valenzuela
Cornejo; Secretário: Sr. Marcelo Luis Santilli. Deliberações: A Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
ressalvas, (a) aprovou a alteração do endereço da sede social da Companhia, de modo que essa passe a localizar-se na Cidade de 
São Paulo/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio 
São Paulo Corporte Towers, CEP 04543-907; (b) aprovou, dada a deliberação acerca da alteração do endereço da sede social da Companhia,
a nova redação do artigo 2º do Estatuto Social, a qual passa a  ter nova redação; (c) aprovou a destituição do Sr. Olivier Antoine Calandreau,
Passaporte emitido pela República Francesa nº 11DD33154, CPF nº 236.835.298-81, residente e domiciliado na República do Chile, na Cidade
de Santiago, do cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia; (d) elegeu, em substituição ao conselheiro ora
destituído, o Sr. Baptiste Paul Bernard Touchard, Passaporte emitido pela República Francesa nº 14AF22359, em processo de obtenção de
sua inscrição no CPF, residente e domiciliado na República do Chile, na Cidade de Santiago, para o cargo de membro efetivo do Conselho de
Administração da Companhia, com mandato que estender-se-á até 30/03/2018, coincidindo, assim, com o término dos mandatos dos demais 
integrantes do Conselho de Administração da Companhia; e (e) deliberou pela publicação desta Ata de AGE na forma de extrato. Formalizada 
tal declaração, o Sr. Baptiste Paul Bernard Touchard tomou posse no cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia,
conforme o anexo Termo de Posse. 7. Encerramento: Nada mais. Marcelo Luis Santilli - Secretário. JUCESP nº 267.523/18-0 em 07/06/2018. 
Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A.
C.N.P.J. nº 08.279.191/0001-84 - N.I.R.E.: 35.300.334.311

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Aos 30/11/2017, às 14:00 horas. Local: Na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo, 
Presidente da Mesa; e Sr. Marcelo Luis Santilli, Secretário. Deliberações: O Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem
qualquer objeção, (a) aprovou a destituição do Sr. Adriano Carlos Vieira Romano, RG nº 20.108.120 SSP/SP, CPF nº 132.505.848-35, residente
e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, do cargo estatutário de Diretor Presidente da Companhia, agradecendo-o pelos excelentes serviços 
prestados à Companhia; (b) aprovou a destituição do Sr. Emmanuel Pelege, RNE nº V307816-J, CPF nº 227.256.918-85, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, do cargo estatutário de Diretor Técnico da Companhia; (c) aprovou a destituição do Sr. Ricardo da
Cruz Barreto, RG nº 11.406.338-2 SSP/SP, CPF nº 134.827.478-65, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, do cargo estatutário 
de Diretor sem designação específica da Companhia; (d) elegeu o Sr. Emmanuel Pelege, para o cargo estatutário de Diretor Presidente da 
Companhia, com mandato que estender-se-á até 30/03/2018; (e) elegeu o Sr. Ricardo da Cruz Barreto, para o cargo estatutário de Diretor 
Técnico da Companhia, com mandato que estender-se-á até 30/03/2018; (f) consignou que, em decorrência das deliberações acima, a 
Diretoria da Companhia fica assim composta: (f.1) Sr. Emmanuel Pelege, ocupando o cargo de Diretor Presidente; e (f.2) Sr. Ricardo da Cruz
Barreto, ocupando o cargo de Diretor Técnico, sendo que os respectivos mandatos estender-se-ão até 30/03/2018; (g) indicou o Sr. Emmanuel 
Pelege, Diretor Presidente da Companhia: (g.1) como o responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3/03/1998 (alterada
pela Lei nº 12.683, de 9/07/2012), na Circular SUSEP nº 445, de 2/07/2012 e nas demais regulamentações complementares aplicáveis; 
(g.2) como responsável, nos termos da Circular SUSEP nº 249, de 20/02/2004, pelos controles internos; e (g.3) como responsável, nos termos 
da Circular SUSEP nº 344, de 21/07/2007, pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes; (h) indicou o Sr. Ricardo da
Cruz Barreto, Diretor Técnico da Companhia: (h.1) como responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 143, de
27/12/2005; (h.2) como responsável técnico, nos termos da Resolução CNSP nº 321, de 15/07/2015, e do artigo 1º, inciso II, da Circular SUSEP 
nº 234, de 28/08/2003; (h.3) como responsável administrativo-financeiro, conforme previsto no artigo 1º, inciso III, da Circular SUSEP nº 234,
de 28/08/2003; (h.4) como responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade e 
auditoria independente previstos na regulamentação em vigor, conforme o disposto na Resolução CNSP nº 321, de 15/07/2015; (h.5) como
responsável pelas relações com a SUSEP, nos termos do artigo 1º, inciso I, da Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003; (h.6) como responsável 
pela contratação e supervisão de representantes de seguro e dos serviços por esses prestados, nos termos do artigo 16, da Resolução CNSP 
nº 297, de 25/10/2013; e (h.7) como responsável pela contratação de correspondentes de microsseguro e pelos serviços por eles prestados; 
e (i) aprovou o encerramento da filial da Companhia localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 1.052, 
7º andar, conjuntos 71 e 72, Itaim Bibi, CEP 04534-014. Encerramento: Nada mais. Francisco Javier Valenzuela Cornejo - Presidente
(representado pelo procurador Emmanuel Pelege); Marcelo Luis Santilli - Secretário JUCESP nº 265.546/18-7 em 04/06/2018. Flávia R. Britto 
Gonçalves - Secretária Geral. 

NCVP Participações Societárias S/A
C.N.P.J. nº 07.278.168/0001-02 - N.I.R.E.: 35.300.321.812

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Aos 30/03/2018, às 16h, na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Presidente: Sr. Emmanuel Pelege; Secretário: Sr. Marcelo
Luis Santilli. Deliberações: A Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, (a) aprovou a nova redação 
do artigo 6º, caput, do Estatuto Social da Companhia, qual seja: “A Companhia será administrada e representada por uma Diretoria composta por 
até 5 membros residentes no país, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral. Os Diretores terão as seguintes designações: 
”Diretor Presidente”, ”Diretor Vice-Presidente” e, os demais, “Diretor”, sem designação específica.”; (b) aprovou, em razão da nova redação do
artigo 6º, caput, do Estatuto Social da Companhia, a exclusão do item (c) do artigo 8º do Estatuto Social da Companhia; (c) aprovou a consolidação
da redação do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a ter a redação conforme o Anexo A a esta Ata; (d) aprovou a eleição do Sr. Alessandro
Deodato, R.N.E. nº G418232-0, C.P.F. nº 240.241.338- 70, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Presidente 
da Companhia, encerrando-se o respectivo mandato dentro de 3 anos contados a partir da presente data; (e) aprovou a reeleição do Sr. Emmanuel
Pelege, R.N.E. nº V307816-J, C.P.F. nº 227.256.918-85, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Vice-Presidente 
da Companhia, encerrando-se o respectivo mandato dentro de 3 anos contados a partir da presente data; (f) aprovou a eleição do Sr. Ricardo da 
Cruz Barreto, R.G. nº 11.406.338-2 SSP/SP, C.P.F. nº 134.827.478-65, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, para o cargo de Diretor, 
sem designação específica, da Companhia, encerrando-se o respectivo mandato dentro de 3 anos contados a partir da presente data; (g) aprovou 
a eleição do Sr. Roberto Martin de Souza Rubim, R.G. nº 18.367.626 SSP/SP, C.P.F. nº 114.270.988-40, residente e domiciliado na Cidade de São 
Paulo/SP, para o cargo de Diretor, sem designação específica, da Companhia, encerrando-se o respectivo mandato dentro de 3 anos contados a 
partir da presente data; (h) aprovou a eleição da Sra. Karina Martins Sabino, R.G. nº 54.775.544-2 SSP/SP, C.P.F. nº 046.575.656-56, residente
e domiciliada na Cidade de São Paulo/SP, para o cargo de Diretora, sem designação específica, da Companhia, encerrando-se o respectivo mandato
dentro de 3 anos contados a partir da presente data, de modo que os integrantes da Diretoria Executiva da Companhia passam a ser exclusivamente
aqueles eleitos ou reeleitos neste ato; (i) aprovou a publicação desta Ata de AGE na forma de extrato. Encerramento: Nada mais. Mesa: 
Emmanuel Pelege - Presidente da Mesa; Marcelo Luis Santilli - Secretário. JUCESP nº 219.301/18-9 em 07/05/2018. Flávia R. Britto
Gonçalves - Secretária Geral. Anexo A - Estatuto Social de NCVP Participações Societárias S/A - Denominação, Sede e Foro  Jurídico: 
Artigo 1º. Sob a denominação de NCVP Participações Societárias S/A (“Companhia”), fica constituída uma Sociedade Anônima, que será regida
pelas disposições deste Estatuto Social e da legislação aplicável, com sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP
04543-907. § Único: A Companhia poderá, por deliberação da Diretoria, abrir e encerrar filiais, escritórios, agências e estabelecimentos em
qualquer parte do território nacional e no exterior. Objeto Social: Artigo 2º. A Companhia tem por objeto (i) a participação em outras sociedades,
como quotista ou acionista; e (ii) as atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Duração: 
Artigo 3º. A Companhia existirá por prazo indeterminado. Capital Social: Artigo 4º. O capital social da Companhia é de R$ 93.747.753,00,
representado por 93.747.753,00 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. § 1º: As ações poderão ser representadas por cautelas ou
títulos múltiplos, na forma da lei. § 2º: As cautelas ou títulos múltiplos representativos das ações deverão ser assinados por quaisquer 2 Diretores
ou por 2 procuradores com poderes especiais, observado o disposto no artigo 24 da Lei 6.404/76. § 3º: Cada ação conferirá direito a um voto nas
deliberações da Assembleia Geral. § 4º: Os acionistas poderão obter, a qualquer tempo, o desdobramento ou o agrupamento de certificados
representativos de ações, pagando os custos de tais operações. Artigo 5º. Nos casos de aumento de capital, os acionistas terão preferência na
subscrição de novas ações, na proporção das que já possuírem. O direito de preferência à subscrição de novas ações deverá ser exercido no prazo 
fixado pela Assembleia Geral, o qual não poderá ser inferior a 30 dias, a partir da primeira publicação do respectivo aviso aos acionistas. 
Administração e Representação: Artigo 6º. A Companhia será administrada e representada por uma Diretoria composta por até 5 membros 
residentes no país, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral. Os Diretores terão as seguintes designações: “Diretor Presidente”, 
“Diretor Vice-Presidente” e, os demais, “Diretor”, sem designação específica. § 1º: Os Diretores terão mandato de 3 anos, permitida a reeleição.
Os Diretores permanecerão em seus cargos até que seus sucessores sejam empossados. § 2º: Os Diretores serão investidos em seus cargos 
mediante assinatura do termo de posse no Livro de Atas de Reuniões de Diretoria, independentemente de prestação de caução ou de outra garantia
de gestão. § 3º: Os Diretores receberão a remuneração que for determinada pela Assembleia Geral que os eleger. Artigo 7º. A Diretoria reunir-se-á 
na sede social, ou em qualquer das filiais, sempre que convocada na forma deste Estatuto. § 1º: As reuniões de Diretoria deverão ser instaladas
com a presença da maioria dos Diretores em exercício, e serão convocadas com antecedência mínima de 5 dias, salvo casos de urgência, em que
a convocação poderá ser feita sem a antecedência indicada. As resoluções da Diretoria serão tomadas por maioria de votos. § 2º: Das reuniões da
Diretoria serão lavradas atas em livro próprio. Artigo 8º. Os Diretores, além do disposto nos artigos 9º, 10 e 11 abaixo, terão as seguintes atribuições: 
(a) Diretor Presidente: convocar e presidir a Assembleia Geral, quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132 da Lei 6.406/76; e (b) Diretor 
Vice-Presidente: auxiliar o Diretor Presidente no exercício de suas funções, quando necessário; substituir o Diretor Presidente em seus eventuais 
impedimentos, exercendo as funções daqueles cumulativamente com as suas funções; manter em ordem os arquivos, livros, documentos e
correspondências da Companhia. Artigo 9º. Nos limites de representação da Companhia fixados pelo artigo 11 e seus §§, os Diretores ficarão
investidos das atribuições e dos poderes que a lei lhes confere para assegurar o funcionamento regular da Companhia e orientação geral de seus
negócios, exceção feita às deliberações que, pelo presente Estatuto Social e pela lei, forem privativas da Assembleia Geral de Acionistas. § Único:
Será vedado aos Diretores e à Diretoria usar a denominação social em negócios estranhos aos interesses da Companhia, conflitantes ou
concorrentes com os objetivos sociais. Artigo 10. Compete aos Diretores: a) zelar pelo cumprimento da lei e deste Estatuto Social; b) reunir-se 
ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, quando necessário, a fim de tomar conhecimento dos negócios sociais e determinar a 
orientação e as medidas necessárias ao seu andamento; c) elaborar o orçamento anual da Companhia; d) representar a Companhia, de 
conformidade com as atribuições ditadas por este Estatuto Social e pela Assembleia Geral; e) redigir o balanço geral das contas do exercício, propor 
a distribuição dos resultados e elaborar o relatório a ser apresentado à Assembleia Geral. Artigo 11. Observado o disposto nos §§ abaixo, a
Companhia será representada pelos Diretores para a prática dos seguintes atos: (a) administração, gestão e supervisão dos negócios da
Companhia, de acordo com as diretrizes determinadas pela Assembleia Geral; (b) correspondências gerais da Companhia; (c) celebração de
contratos, acordos e assunção de obrigações em nome Companhia; (d) representação da Companhia, ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente,
perante quaisquer terceiros, qualquer órgão público ou autoridade federal, estadual ou municipal, assim como autarquias governamentais,
sociedades de economia mista, entidades paraestatais, e de qualquer instituição de crédito; (e) realização de transações bancárias com qualquer
instituição financeira, abertura e fechamento de contas correntes, emissão e endosso de cheques, emissão de duplicatas; (f) outorga de fiança,
emissão de notas promissórias, aceite de letras de câmbio, de avais e cauções; (g) contratação de empréstimos e financiamentos, bem como 
alienação e/ou oneração de bens patrimoniais da Companhia; (h) aprovação e fixação das instruções internas e regras da Companhia, observadas
as decisões da Assembleia Geral a este respeito; (i) contratação e demissão de profissionais ou empregados; (j) outorga de procurações em nome 
da Companhia. § 1º: Para os atos de indicados nos itens (c), (f), (g) acima, a Companhia será representada pela assinatura conjunta de quaisquer
2 Diretores. Para os demais atos, a Companhia poderá ser representada isoladamente por qualquer dos Diretores, ou ainda por procurador
constituído de acordo com o § 2º abaixo. § 2º: As procurações da Companhia deverão ser assinadas em conjunto por quaisquer 2 Diretores,
especificarão os poderes concedidos e terão prazo de validade que não excederá 30 dias contados da data da próxima AGO realizada. Esta regra
do prazo de validade não será aplicada às procurações ad judicia, para defesa dos interesses da Companhia em juízo ou em procedimentos
administrativos, que serão outorgadas por prazo indefinido. § 3º: Em atos a serem realizados fora do município da sede social, a Companhia poderá
fazer-se representar, isoladamente, por um procurador especialmente designado e com poderes específicos, constituído conforme § 2º deste artigo.
Assembleias Gerais: Artigo 12. A Assembleia Geral é o órgão soberano da Companhia e reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos quatro meses
seguintes ao encerramento do exercício social, e extraordinariamente, sempre que houver necessidade e assim for regularmente convocada. §
Único: A Assembleia Geral será instalada e presidida por qualquer dos Diretores, ou ainda por qualquer Acionista aclamado pela maioria dos 
presentes, cabendo ao Presidente a escolha do Secretário. Artigo 13. A Assembleia Geral será convocada por qualquer dos Diretores através de
anúncios publicados pela imprensa, como manda a lei, e deles devem constar a ordem do dia, ainda que sumariamente, e o dia, a hora e o local da
reunião. Artigo 14. É necessária a aprovação de acionistas que representem, no mínimo, 51% de ações constantes do livro de presença de
acionistas e que tenham direito a voto para deliberar a respeito das seguintes matérias: (a) eleição dos membros da Diretoria; (b) criação de ações
preferenciais ou aumento de classe existente sem guardar proporção com as demais, salvo se já previstos ou autorizados pelo Estatuto; (c) criação 
de partes beneficiárias; (d) alteração do dividendo obrigatório; (e) mudança do objeto da Companhia; (f) incorporação da Companhia em outra,
sua fusão ou cisão; (g) dissolução da Companhia ou cessação do estado de liquidação; (h) redução ou aumento do capital social; (i) modificação 
do Estatuto Social; (j) emissão de debêntures conversíveis em ações; (k) constituição de ônus e/ou garantias reais sobre bens do ativo da
Companhia; (l) exame e aprovação das demonstrações financeiras, bem como deliberação acerca da destinação dos lucros. Artigo 15. Uma vez 
convocada a Assembleia Geral, ficarão suspensas as transferências de ações, até que a mesma se realize ou que seja declarada sem efeito a sua
convocação. Conselho Fiscal: Artigo 16. A Companhia terá um Conselho Fiscal, não permanente, composto de, no mínimo, 3, e no máximo 5
membros, além de suplentes em igual número, acionistas ou não, residentes no país, somente funcionando quando solicitado por acionistas, na
forma da lei. § Único: Para seu eventual funcionamento, o Conselho Fiscal terá a composição, os requisitos, a remuneração e a competência que
a lei lhe confere. Exercício Social, Lucros e sua Distribuição: Artigo 17. O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano,
data em que serão preparados o Balanço Patrimonial e as Demonstrações de Resultados. § 1º: O lucro líquido apurado terá a seguinte destinação:
a) 5% para a constituição do Fundo de Reserva Legal, observado o disposto no artigo 193 da Lei nº 6.404/76; e b) o saldo terá a destinação que
lhe for dada pela Assembleia Geral, por proposta da administração. § 2º: Também de acordo com a decisão dos acionistas em Assembleia Geral,
poderá ser implementado o pagamento de Juros sobre Capital Próprio, sendo que o valor pago a este título poderá ser considerado como distribuição
de dividendos pela Companhia. § 3º: A Diretoria poderá preparar balanços intermediários e distribuir lucros com base em referidos documentos. 
Dissolução e Liquidação: Artigo 18. No caso de dissolução ou liquidação da Companhia, serão observadas as disposições legais aplicáveis,
competindo à Assembleia determinar o modo pelo qual deva ser processada, bem como nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá
funcionar nesse período. Cessão e Transferência de Ações: Artigo 19. As ações da Companhia não poderão ser transferidas, alienadas ou 
cedidas, de qualquer forma, por um dos acionistas, sem anteriormente ser dado o direito de preferência de compra aos outros acionistas,
proporcionalmente às ações já possuídas, na forma do § único, infra. § Único: Caso um acionista deseje transferir ou dispor de todas ou de parte
de suas ações em favor de terceiros, deverá oferecê-las, em 1º lugar, aos demais acionistas da Companhia. Tal oferta deverá ser feita por carta
registrada, mediante apresentação de recibo, devendo ser efetivamente considerada a partir da data de seu recebimento. O acionista, recebendo
a oferta, terá o prazo de 30 dias para exercer seu direito de aquisição ou para recusar a oferta, sendo o silêncio interpretado como recusa. Caso 
o(s) acionista(s) não queira(m) exercer seu direito de aquisição, total ou parcialmente, poderá o acionista vendedor oferecê-las, após o prazo de 30 
dias supramencionado, a terceiros, desde que em condições iguais às ofertadas aos demais acionistas. Artigo 20. As partes elegem o Foro da 
Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, como o competente para dirimir as controvérsias resultantes do presente instrumento, com renúncia 
a qualquer outro, ainda que privilegiado.
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Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária
Aos 30/04/2018, às 09:00h. Local: sede da Companhia. Presença: Totalidade. Mesa: Alessandro Deodato, Presidente; Marcelo
Luis Santilli, Secretário. Deliberações: Instalada a Assembleia e dando início à discussão das matérias indicadas na ordem do dia,
os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue: (a) Foram aprovadas, sem 
reservas, as contas dos administradores e demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017, de
conformidade com as publicações no DOESP, página 3, em 13/04/2018; e no jornal Diário Comercial, página 9, em 13/04/2018;
(b) Em relação ao resultado do exercício de 2017, tendo sido apurado lucro líquido no valor de R$ 14.901.481,19, foi aprovada a 
destinação de: (a) R$ 745.074,06 para a constituição da reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei das S/A; (b) R$ 94.244,18
mantido em reservas de lucros para distribuição futura; e (c) o valor de R$ 14.062.162,95 como distribuição de dividendos referente 
ao exercício de 2017, distribuído entre os acionistas da seguinte maneira: (i) R$ 0,15 para a acionista Cardif Risques Divers; e
(ii) R$ 14.062.162,80 para a acionista BNP Paribas Assurance. Os dividendos devem ser pagos até o dia 31/05/2018, mediante 
crédito em conta corrente bancária em nome dos acionistas; (c) A remuneração global anual da diretoria permanece no valor fixado
em Assembleia Geral de Constituição; (d)  Em relação ao item da pauta “outros assuntos de interesse social”, os acionistas
deliberaram pela publicação desta Ata na forma de extrato. Nada mais. São Paulo, 30/04/2018. Alessandro Deodato - Presidente; 
Marcelo Luis Santilli - Secretário. JUCESP nº 254.318/18-6 em 28/05/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Alzheimer 
deverá 

aumentar 
nas próximas 

décadas
Amanhã (21), 

é celebrado o 

Dia Mundial de 

Conscientização sobre 

a Doença de Alzheimer

Segundo estimativas da 
Alzheimer’s Disease 
International (ADI), 

federação que representa 
mundialmente 85 entidades, 
as demências afetam mais 
de 47 milhões de pessoas 
em todo o mundo. No Brasil, 
são estimados 55 mil novos 
casos de demências todos os 
anos, a maioria decorrentes 
do Alzheimer. 

O presidente da Socieda-
de Brasileira de Geriatria 
e Gerontologia (SBGG), 
geriatra Carlos André Ueha-
ra, chama a atenção para o 
fato da população brasileira 
estar envelhecendo de forma 
acelerada. “Na Europa, a 
transição demográfi ca foi um 
processo muito mais longo 
do que está acontecendo 
no Brasil. Em menos de 100 
anos nós praticamente dupli-
camos a expectativa de vida”, 
explica. Segundo o IBGE, 
há 28 milhões de pessoas 
acima dos 60 anos em 2018. 
Até 2060 este número subirá 
para 73 milhões.

A projeção da ADI é de 
que já foram gastos mais de 
818 bilhões de dólares para 
o tratamento de demências 
no mundo, soma que deve 
chegar a 1 trilhão ainda em 
2018. No Brasil, não há dados 
ofi ciais sobre quanto que é 
gasto para tratar o Alzheimer 
ou outras doenças cogni-
tivas, porém a tendência é 
que os custos aumentem 
nos próximos anos, segundo 
o coordenador do programa 
de Residência Médica em 
Geriatria do Hospital de 
Clínicas de Porto Alegre, 
Renato Bandeira de Mello.

“Pensando em saúde pú-
blica e otimização do manejo 
do transtorno cognitivo leve 
e da doença de Alzheimer, é 
fundamental que se mude o 
modelo de assistência atual 
para tratamento de doenças 
neurodegenerativas, desen-
volvendo ações interpro-
fi ssionais que melhorem a 
funcionalidade e qualidade 
de vida desses pacientes e 
seus familiares ”, diz Mello, 
que também é diretor cien-
tífi co da SBGG.

“O SUS apresenta foco 
predominante na cura e 
controle de doenças depois 
de seus diagnósticos ao 
invés de evitá-las. Diante 
do rápido envelhecimento 
populacional e estimativas 
alarmantes a respeito das 
síndromes demenciais, urge 
incremento de ações preven-
tivas”, complementa Uehara 
(SBGG).
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Especial

Um artigo publicado na revista Saúde e So-
ciedade discute a questão do cuidar – do outro 
e de si. Quais são os limites? Como cuidar do 
outro sem esquecer de si mesmo? Cuidadores 
profi ssionais muitas vezes se deparam com 
essa problemática, na qual se observa que as 
próprias famílias passaram a ser as principais 
provedoras de cuidados a pacientes portadores 
de transtornos mentais, em razão da “desins-
titucionalização psiquiátrica”. As difi culdades 
enfrentadas no desempenho do papel de cui-
dador resultaram em uma transformação na 
participação da família na atenção ao doente 
mental, e também em relação à própria vida 
desse cuidador.

A pesquisa que originou o artigo teve como 
metodologia a coleta de dados em um Centro 
de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) 
na cidade de Patos, no estado da Paraíba, tendo 
como objetivo principal observar mudanças nos 
âmbitos social, familiar e sexual de cuidadores 
de crianças e adolescentes com transtornos 
mentais atendidos em um CAPSi paraibano. Os 
autores explicam que a saúde mental infantil 

da criança interfere no rendimento escolar e 
na estrutura familiar e, apesar da indicação do 
tratamento ser efetivado dentro das “dinâmicas 
familiares”, com previsão “dos suportes de es-
pecialistas e estrutura de apoio, esses serviços 
não atendem à demanda das necessidades dos 
pacientes com transtorno mental”.

Com a prevalência das doenças mentais em 
crianças e adolescentes, os autores lançam a 
pergunta: “quais mudanças ocorrem na vida so-
cial, familiar e sexual de cuidadores de crianças 
e adolescentes com transtornos mentais?”. Os 
cuidadores, de maneira geral, prejudicam-se 
no trabalho remunerado depois de contraírem 
doenças, pois todos eles relataram ter deixado 
de trabalhar para se dedicar à criança, não 
usufruem mais de lazer, acabam mudando de 
religião, muitas vezes para buscar explicação 
para a doença, e também diminuem conside-
ravelmente a atividade sexual. A cuidadora da 
criança é normalmente a mãe, pois o cuidar 
ainda é uma função atribuída, na maioria das 
vezes, ao sexo feminino, embora tenham ocor-
rido modifi cações ao longo da história.

PublicDomainPictures via Pixabay – CC

Camila Boehm e Camila Maciel/Agência Brasil

Quando consideradas as mulheres com idade entre 
20 e 29 anos, o percentual alcança 67%. O menor 
índice é entre mulheres com idade entre 40 e 44 

anos (26,48%).

A médica e coordenadora do estudo, Tânia Lago, explica 
que isso não signifi ca que as mulheres estão usando a pílula 
como método contraceptivo de rotina: “A maior parte delas 
já usou pelo menos uma vez na vida, mas nas circunstân-
cias para as quais ela foi mesmo desenvolvida: quando tem 
relação sexual não esperada, quando acha que o método 
falhou, quando acha que camisinha furou ou aconteceu 
relação sexual em um momento em que não havia uma 
contracepção em uso, nem camisinha”.

Apenas uma pessoa da amostra formada por 2.892 paulis-
tanas disse que usava a pílula como método contraceptivo. O 
universo é representativo da cidade de São Paulo. A coorde-
nadora do estudo avalia que hoje há mais informação sobre 
a pílula do dia seguinte, pois a introdução dela no Sistema 
Único de Saúde (SUS) se deu nos anos 2000. “Quando a 
gente pergunta para as mulheres quem falou sobre a pílula 
para ela, ela sequer consegue responder e diz: ‘Acho que 
vi na mídia’”, apontou. O fácil acesso em farmácia também 
é um fator que contribui para a disseminação.

A pesquisadora cita como comparação a última Pesquisa 
Nacional de Demografi a e Saúde (PNDS), em 2006, segundo 
a qual 23% das mulheres disseram já ter usado o comprimi-
do. “Se a gente encontrou agora mais de 50% em São Paulo 
seria um indicativo de um aumento dessa prática. Não dá 
pra afi rmar que em São Paulo, em 2006, não era 50%, mas 
é bastante improvável que fosse”, explicou. Uma edição da 
PNDS deveria ter sido produzida em 2016, mas o estudo 
foi descontinuado. “Por isso resolvemos fazer um estudo 
de população, mas uma mostra da cidade de São Paulo”, 
apontou. As entrevistas foram feitas em 2015.

Contracepção
Em relação aos métodos contraceptivos mais usados, a 

pílula (26,4%) e a camisinha (18,6%) lideram a lista. Mais 

Metade das mulheres férteis em 
SP usaram pílula do dia seguinte
Metade das mulheres em idade fértil – de 15 a 44 anos – do município de São Paulo já fi zeram uso da pílula do 
dia seguinte, aponta pesquisa do Instituto de Saúde, órgão ligado à Secretaria Estadual de Saúde, em colaboração 
com o Núcleo de Estudos em População (Nepo), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

de 15% das mulheres disseram não fazer uso de nenhum 
método para impedir a gravidez. O hormônio injetável foi 
indicado por 10,8% das entrevistadas. A combinação de 
pílula e camisinha é opção de 8,7% das mulheres. A laque-
adura e a vasectomia aparecem com percentuais próximos, 
de 8,1% e 6,2%, respectivamente. Na PNDS de 2006, 21,8% 
das brasileiras em idade fértil estavam esterilizadas.

A aproximação entre os percentuais de esterilização pode 
ser considerada um avanço na avaliação da coordenadora 
do estudo. Entre os motivos que explicam a queda na opção 
pela laqueadura estão as mudanças nos critérios para o 
procedimento no SUS, defi nidos em 1997. “O principal deles 
é a dissociação da realização da laqueadura no momento 
do parto. Como as mulheres brasileiras fazem preferen-
cialmente nessa hora, ter que voltar a um serviço público 

pelo menos 42 dias depois do 
parto, conseguir vaga para se 
internar é tarefa possível, mas 
difícil”, exemplifi cou.

Ela cita também a diminui-
ção da taxa de fecundidade. 
“Isso aconteceu no mundo 
inteiro, porque a laqueadura 
foi tradicionalmente o mé-
todo desejado por mulheres 
que tinham vários filhos 
rapidamente. Começavam a 
vida sexual, já engravidavam, 
tinham fi lhos, dois ou três, e 
queriam encerrar a reprodu-
ção. Como agora a gente tem 
uma fecundidade menor, ima-
gino que essa pressão tenha 
diminuído para as mulheres 
também”, avaliou.

A pesquisadora destaca que 
a tendência mundial é que a 
contracepção se torna cada 
vez mais hormonal e, embora 

esse método tenha efeitos colaterais, cabe a mulher deci-
dir sobre como evitará a gravidez ao longo da vida. “[Cabe 
ao Estado] ofertar todas as alternativas, porque a maior 
parte das mulheres, dos 15 aos 44 anos, vai enfrentar esse 
trabalho da anticoncepção. Se puder, ela vai variar e pode 
até chegar uma hora em que ela já passou por gravidezes e 
não quer mais, que ela possa fazer laqueadura”, defendeu.

Pílula do dia seguinte
A maioria dos métodos contraceptivos previne a gravidez 

antes ou durante a relação sexual. A pílula do dia seguinte, 
no entanto, é classifi cada pelo Ministério da Saúde como 
Anticoncepção de Emergência (AE), por ser um método 
que pode evitar a gravidez após a relação sexual. O remé-
dio utiliza compostos hormonais concentrados e por curto 
período de tempo, nos dias seguintes à relação sexual.

23% das mulheres disseram já ter usado o comprimido.
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Caixas de pílulas do dia seguinte distribuídas em Unidades Básicas de Saúde (UBS), 
na rede pública municipal.
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A presença de uma criança com transtornos exige dedicação extrema de quem cuida.

Estudiosos consideram que muitos cuida-
dores familiares assistem seus sonhos caírem 
por terra, visto que a presença de uma criança 
com transtornos exige dedicação extrema de 
quem cuida. O artigo fi naliza afi rmando que 
os portadores de transtornos mentais são 

dignos de maior atenção das políticas públicas 
e da sociedade, e “os resultados deste estudo 
poderão infl uir na adequação dos serviços de 
saúde mental, uma vez que a saúde de criança 
ou adolescente depende da saúde do cuidador” 
(Jornal da USP).

Cuidadores de pessoas com transtornos 
mentais cuidam de si mesmos?

Divulgação
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Economia recorrente: 
a solução para os 

e-commerces
Uma pesquisa realizada 

pelo VWO, apontou 

que 60% dos pedidos 

são abandonados 

no carrinho antes 

do pagamento ser 

fi nalizado

Os motivos são inúmeros, 
mas a experiência do 
usuário durante a sua 

jornada em um e-commerce é 
um dos principais fatores para 
se preocupar. E a economia re-
corrente chegou para auxiliar 
os e-commerces a melhorar 
essa e muitas outras taxas.

Grande parte das reclama-
ções do usuário fi ca por conta 
da difi culdade em fi nalizar a 
compra do produto. As pessoas 
querem segurança para forne-
cer seus dados de pagamento 
em um site, mas também não 
querem perder tempo preen-
chendo formulários gigantes. 
Por isso, a recomendação fi ca 
por simplifi car a jornada do 
cliente em seu processo de 
compra, como, por exemplo, 
implementar um checkout 
transparente como solução.

Hoje, com o crescimento do 
mercado de e-commerce, 75% 
dos sites de compra já dispo-
nibilizam pagamento através 
de boleto, segundo dados do 
Sebrae, o que auxilia na venda 
para pessoas que não possuem 
outras formas de realizar com-
pras. Apesar do crédito ser 
responsável por 57% do total 
de vendas, é importante aceitar 
diversos meios de pagamento 
para não perder vendas.

Por isso, os e-commerces 
começaram a apostar no 
pagamento recorrente, faci-
litando a vida do cliente na 
hora de fi nalizar a compra de 
um produto, já que os dados 
estão armazenados em um 
gateway, diminuindo o tempo 
de preenchimento do checkout 
e diversifi cando na hora de 
oferecer meio de pagamento.

Como escolher o melhor 

meio de pagamento 

para e-commerce e 

como implementar essa 

tecnologia?

Quanto mais formas o lojista 
oferecer ao cliente, mais pos-
sibilidade de fechar vendas ele 
terá. Mas, é importante anali-
sar quais fazem mais sentido 
para o seu negócio.

A empresa precisa contra-
tar uma solução completa de 
pagamentos, para que seja 
aberto um leque de opções, 
como cartão de débito ou 
crédito, boleto bancário, entre 
outros. Assim o lojista, além 
de oferecer uma variedade de 
formas de pagamento, pode 
ter uma melhor visão de quais 
transações foram autorizadas, 
quais foram negadas e fazer 
uma análise das melhores taxas 
do mercado, além de outros 
benefícios.

Na hora de escolher, uma 
solução de pagamento para 
o negócio, o lojista pre-
cisa checar se a empresa 
possui:antifraude integrado 
com outras plataformas, inte-
grações com diversas bandei-
ras e adquirentes e certifi cado 
PCI Compliance.Tudo para ga-
rantir a segurança dos dados 
dos clientes e praticidade na 

hora de fazer a administração 
dos recebíveis.

O que a economia da 

recorrência traz de 

benefícios para o lojista?

• Fidelização de cliente
Um estudo quer a Vindi fez 

sobre as compras no Dia dos 
Pais mostra que 32,4% dos 
clientes dos e-commerces são 
recorrentes, ou seja, voltam a 
comprar em determinado site. 
Tanto em lojas físicas, quanto 
no comércio eletrônico não é 
garantido que o cliente voltará 
a comprar em certo estabeleci-
mento. Por isso, é importante 
proporcionar a melhor experi-
ência para o usuário.

Essa boa experiência é fruto 
de um mix de fatores: preço, 
entrega, navegação no site e 
pagamento. Quanto menos 
burocracia ele encontrar na 
hora de fi nalizar a compra e 
mais seguro se sentir, maio-
res as chances de volta.Além 
do mais, se for incorporado o 
formato de assinatura em um 
e-commerce, é possível forta-
lecer o relacionamento com o 
cliente, diminuindo as taxas 
de cancelamento.

• Planejamento fi nanceiro
Segundo o IBGE, 60% das 

empresas fecham as portas 
antes mesmo dos 5 anos, e 
o ciclo de vida médio de um 
e-commerce é de apenas 6 
meses. Por isso, ao fi delizar 
o cliente, é possível criar um 
planejamento fi nanceiro me-
lhor e mais assertivo. O lojista 
tem o número de clientes com 
assinatura recorrente que a 
empresa possui e qual o valor 
pago por eles. Sendo assim, 
consegue organizar melhor 
o fl uxo de caixa e até fazer 
investimentos.

• Aumento de lucro
Uma empresa gasta até 5 

vezes mais para trazer um 
novo cliente do que para 
manter um antigo. O custo 
de manutenção sai muito 
mais em conta do que ir em 
busca de novos clientes. Fi-
delizando usuários e fazendo 
um planejamento financeiro, 
é possível aumentar o fatu-
ramento da empresa cons-
tantemente com a economia 
recorrente.

Para o empresário ter a pra-
ticidade de administrar todas 
suas vendas em uma única 
plataforma de forma segura o 
ideal é optar por um gateway 
de pagamento.

O aumento de compras 
online reforça a importância 
de facilitar o pagamento de 
produtos e serviços de forma 
digital, por isso, é importante 
oferecer segurança e comodi-
dade aos clientes. O dinheiro 
físico, provavelmente, nunca 
deixará de existir, mas é fato 
de que já perdeu seu espaço 
para o pagamento digital, por 
isso, o lojista deve sempre 
explorar as novidades dos 
meios de pagamento, como a 
economia recorrente, para não 
fi car obsoleto.

(*) É formada em Publicidade e 
Propaganda, especialista em SEO. 
Atualmente, trabalha com Inbound 

Marketing na Vindi, solução completa 
de pagamentos (mariana.cremonesi@

vindi.com.br).

Mariana Cremonesi (*)

Diante do volátil e exigente cenário 
em que profi ssionais precisam se manter 
em constante aprendizado é natural que 
pessoas de gerações mais antigas sintam 
necessidade de se adaptar a rápida evo-
lução das tecnologias e procedimentos do 
mercado de trabalho. O desafi o de empre-
sas em tempos de aposentadorias cada 
vez mais tardias é preparar o funcionário 
e fomentar o conhecimento, a aceitação 
e o desenvolvimento entre as gerações. 

O Mentoring Reverso, ou Reverse 
Mentoring, é uma alternativa efi caz para 
aproximar e desenvolver as diferentes 
gerações presentes na companhia, acele-
rando a transformação digital dos líderes, 
impulsionando a inovação da organização 
e promovendo o convívio ainda melhor 
entre as gerações. 

Mas o que faz o Mentoring Reverso 
e como ele pode ser importante para a 
organização? 

No processo tradicional de mentoring, 

o mentor é um profi ssional sênior da 
organização, que empodera um profi ssio-
nal mais júnior, o mentee, com enfoque 
no desenvolvimento de sua carreira de 
maneira ampla. 

No Mentoring Reverso há uma inversão 
desses papéis e o mais jovem é o mentor. 
O mentee, de preferência uma pessoa sem 
nenhum vínculo hierárquico direto com 
o mentor, recebe dele insumos sobre a 
perspectiva geracional (estilos de comuni-
cação, mentalidade, ambiente de trabalho) 
e expertise tecnológica. O mentor, em 
contrapartida, se desenvolve como líder.

Essa estratégia vem sendo adotada 
por empresas que desejam abrir um 
canal para o diálogo entre as gerações 
e facilitar o acesso do funcionário mais 
experiente às novas tecnologias. Por 
isso, a Mentoria Reversa deve ser vista 
como uma via de mão dupla em que to-
dos ganham, principalmente a empresa 
já que promove um ambiente de inclu-

são e inovação, constrói pontes entre 
gerações, promove a transferência do 
conhecimento técnico e bagagem pro-
fi ssional, promove a atração, retenção e 
o desenvolvimento de seus profi ssionais 
dos vários níveis. Os jovens talentos 
sentem-se valorizados e o profi ssional 
sênior tem a oportunidade de ampliar 
sua visão de futuro, ganhar novas expe-
riências, conhecimentos tecnológicos e 
culturais ao compartilhar informações. 
Com isso, a empresa integra gerações e 
supera a distância entre os funcionários.

Na Mentoria Reversa não existe profes-
sor ou aluno. Para o sucesso do processo 
é importante a valorização mútua e que 
considerem que ambos têm algo a ensinar. 
Todos estão ali para aprender e superar 
as diferenças, aceitando os diversos pon-
tos de vista e lembrando que a troca de 
habilidades pode ser mútua e bem-vinda.

(Fonte: Luciana Guedes Pinto, sócia da Trajeto RH).

Mentoring Reverso: todos têm algo a ensinar

Silnei Kravaski (*) 

O termo originado do inglês Everything as a Service (XaaS) 
tem provocado mudanças substanciais não só nas relações 
comerciais como tem também quebrado paradigmas e até 

mudado a cultura das organizações. Segundo pesquisa da Cisco, 
95% das empresas já utilizam algum tipo de serviço na nuvem e 
até 2020, 92% de todo o trabalho realizado pelas empresas será 
processado na nuvem.

Porém, embora a ideia de substituir os altos investimentos 
em software, hardware, infraestrutura e até em telefonia pela 
contratação de serviços baseados na nuvem esteja cada vez mais 
atraindo empresas de todos os portes e tamanhos, algumas dúvi-
das ainda permeiam esse caminho. A pergunta principal é: essa 
mudança na forma de consumirmos TI é só mais uma tendência 
ou realmente traz vantagens?

Gostaria de elencar alguns pontos que enxergo como funda-
mentais e que devem ser colocados na balança para se optar pela 
estratégia Everything as a Service.

#1 Opex ao invés de Capex

Reduzir as despesas de capital ao eliminar a necessidade de 
criar e manter a infraestrutura de TI talvez seja uma das prin-
cipais vantagens. Fora que, a possibilidade de se ter acesso a 
software e produtos tecnológicos por meio de pagamento de 
assinaturas periódicas e de escolher os mais diferentes tipos de 
recursos e condições sem precisar de especialistas para resolver 
os problemas, também elimina uma série de etapas e, o que é 
mais importante, de despesas. 

#2 Adquirir somente o que preciso na hora que preciso

A praticidade e efetividade estão em consumir o serviço de 
acordo com a necessidade da organização, sem gastos que não 
sejam necessários. Com a adoção dos serviços na nuvem, o 
processo de combinar recursos de TI com as necessidades de 
negócios fi ca mais fácil e efi ciente. Acessar tudo como serviço traz 
para as equipes de TI, por exemplo, a capacidade de provisionar 
servidores, armazenamento, memória e largura de banda e de 
trazer escalabilidade.

#3 Respostas e soluções mais rápidas

A mesma pesquisa da Cisco relata que 62% das empresas que 
já entraram na onda do tudo como serviço perceberam melhorias 

Tudo como Serviço: 5 vantagens 
de optar por essa nova forma

de consumir tecnologia
É fato que a computação na nuvem vem mudando a forma como consumimos soluções. O que era 
produto, hoje é consumido como serviço

na velocidade de resposta com suas infraestruturas gerenciadas 
dessa forma. A integridade dos dados também é garantida, assim 
como o controle, uma vez que as informações estão mais próximas 
e a velocidade de acesso a elas é enorme. E com a segurança de 
que tudo estará disponível quando eu precisar.

#4 Tecnologia sempre em dia

Tudo como serviço é sinônimo de tudo sempre atualizado. Fazer 
um upgrade sem precisar dedicar um orçamento maior a isso.

# 5 O problema deixa de ser meu

Por último, mas não menos importante, está o fato de acabar 
com as tarefas rotineiras de monitoramento, manutenção e atu-
alização de recursos de TI. E vamos convir que já que tecnologia 
não é seu core business, transferir essa responsabilidade para 
uma equipe de especialistas terceirizados é extremamente van-
tajoso, não só por eliminar investimentos em mão de obra, mas 
principalmente por reduzir as dores de cabeça. E, claro, contar 
com uma empresa especializada, agnóstica e com uma visão 360º 
vai sempre fazer a diferença.

(*) É Diretor Executivo da Planus Cloud, Networking & Services, empresa 
responsável pelo desenvolvimento do Planus IT 360°, portfólio que ajuda as 

empresas a prepararem-se para as novas demandas da transformação digital.

Companhia Rural
Agropecuária São Sebastião
CNPJ nº 04.850.758/0001-70 - NIRE nº 35300318749

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 27/04/2018. Horário: 11:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos, nº 960, 19º andar, conjunto 1.911, nesta Capital. Presença: Acionistas repre-
sentando a totalidade do Capital Social, conforme se comprova por suas assinaturas,
lançadas no livro de presença. Com as declarações exigidas por lei, assumiu a Presidên-
cia da Mesa, na forma dos Estatutos, o Sr. Antranik Kissajikian, Diretor Presidente da
empresa, que convidou a mim, Joir de Moraes, para Secretário. Iniciando-se os traba-
lhos, informou o Sr. Presidente que o Edital de Convocação deixou de ser publicado de
conformidade com o disposto no Parágrafo Quarto (§4º) do artigo 124 da Lei 6.404/76.
Em seguida, foram colocados em discussão e votação os assuntos constantes da
“Ordem do Dia”, tendo, no final sido deliberado pelos acionistas presentes, por unanimi-
dade de votos e observadas às abstenções legais, o seguinte: Deliberações: - Foi
aprovado o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2017, documentos esses
publicados no Diário Oficial Empresarial na edição do dia 21 de abril de 2018 e no Jornal
Empresas & Negócios na edição do dia 21 a 23 de abril de 2018, sendo dispensado o
aviso aos acionistas, face ao que trata o parágrafo quarto (§ 4º) do artigo 133, da Lei
6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001. Nada mais havendo a ser tratado,
foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se
manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo
necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada
conforme, foi assinada por todos os presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a
Assembleia. São Paulo, 27 de abril de 2018. Antranik Kissajikian - Presidente da Mesa.
Joir de Moraes - Secretário. Acionistas: Antranik Kissajikian e Joir de Moraes. A presen-
te é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Antranik Kissajikian - Presidente da Mesa.
Joir de Moraes - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 321.151/18-5, em
12/07/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

                                                       Controladora                    Consolidado     
Receita operacional          2017         2016         2017          2016
líquida  6.652.466   6.257.416   8.873.825   9.045.546 
 Custos  -     -     (274.996)  - 
Lucro bruto  6.652.466   6.257.416   8.598.829   9.045.546 
Receitas (despesas) operacionais
 Despesas administrativas, 
comerciais e gerais  (6.662.544)  (5.748.320)  (7.139.561)  (7.134.333)
 Resultado de 
equivalência patrimonial  560.633   (2.078.081)  -  (1.587.925)
 Perdas nos investimentos  (951.200)  -     -     -   
 Outras receitas (despesas) 
operacionais   (1.955.731)  296.590  (2.156.801)  (1.324.336)
Resultado antes do resultado
financeiro e impostos  (2.356.376)  (1.272.395)  (697.533)  (1.001.048)
Resultado financeiro
 Receitas financeiras  1.854.802   9.424   1.869.494   10.675 
 Despesas financeiras  (60.990)  (76.527)  (91.817)  (110.078)

 1.793.812   (67.103)  1.777.677   (99.403)
Prejuízo antes do IR e da CS  (562.564)  (1.339.498)  1.080.144  (1.100.451)
 IR e contribuição social  (960.319)  (757.815)  (1.154.814)  (980.511)
Prejuízo do exercício  (1.522.883)  (2.097.313)  (74.670)  (2.080.962)
Resultado atribuído aos:
 Sócios controladores - -  (67.399)  -   
 Sócios não controladores - -  (7.271)  (16.351)
Prejuízo do exercício atribuído - -  (74.670)  (2.097.313)

                                                             Controladora                   Consolidado      
Ativo circulante        2017        2016        2017         2016
Caixa e equivalentes de caixa   453.917   524.707   635.187  543.068
Contas a receber  1.065.446   755.197   1.393.004  1.171.368
Empréstimos a franqueados  128.930   -     128.930  -
Antecipação de dividendos  -     -     -    737.047
Tributos a recuperar  -     -     2.585  -
Outros ativos  458.710  351.711  465.664  380.722
Total do ativo circulante  2.107.003   1.631.615   2.625.370   2.832.205 
Ativo não circulante  4.210.059   10.296.879   4.061.733   6.192.926 
Mútuos com partes
relacionadas  780.288   6.218.737   2.012.498   1.569.405 
Depósitos judiciais   4.487   -     4.487 
Outros ativos   160.000   187.049   160.000 
Investimentos  1.594.590   1.452   21.040   10 
Imobilizado  113.220   1.516.661   119.184   2.054.482 
Intangível  1.721.961   2.395.542   1.721.962   2.404.542 
Total do ativo  6.317.062   11.928.494   6.687.103 9.025.131 

                                                                   Controladora                    Consolidado    
Passivo circulante            2017          2016          2017          2016
Fornecedores  141.857   284.215   252.428   378.134 
Obrigações tributárias  247.836   278.087   305.328   351.845 
Obrigações trabalhistas  215.786   62.655   216.183   76.655 
Adiantamentos de clientes  22.000   6.224   25.807   15.524 
Outras contas a pagar  (107.663)  169.590   -     211.010 
Total do passivo circulante  519.816   800.771   799.746   1.033.168 
Passivo não circulante  -     9.172.149   85.318   6.037.906
Empréstimos com partes relacionadas  -   9.172.149   85.318   6.037.906 
Patrimônio líquido  5.797.246   1.955.574   5.802.039   1.954.057 
Capital social  3.707.673   3.707.673   3.707.673   3.707.673 
AFAC  5.364.557  -  5.364.557 - 
Lucros acumulados  (3.274.984)  (1.752.099)  (3.274.984)  (1.752.099)
Patrimônio líquido atribuído 
aos sócios controladores  5.797.246   1.955.574   5.797.246   1.955.574 
Participação de sócios não controladores  -     -     4.793   (1.517)
Total do passivo e 
patrimônio líquido  6.317.062   11.928.494   6.687.103   9.025.131 

                                                          Controladora                Consolidado   
           2017           2016      2017           2016
(Prejuízo) Lucro 
líquido do exercício  (1.522.883)  (2.097.313)  (74.670)  (2.080.962)
Resultado abrangente 
do exercício  (1.522.883)  (2.097.313)  (74.670)  (2.080.962)
Resultado atribuído aos:
  Sócios controladores - -  (67.399)  -   
  Sócios não controladores - -  (7.271)  (16.351)
 - -  (74.670)  (2.097.313)

 Controladora  Consolidado
Das atividades operacionais                2017              2017
Prejuízo antes do IR e da CS  (562.564)  1.080.144 
Ajustes para conciliar o lucro às disponibilidades 
geradas pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização  -     478.934 
Valor residual na baixa de ativo imobilizado  -     825.372 
Baixa por perdas no ativo intangível  -     1.209.796 
Resultado de equivalência patrimonial  (560.633)  -   
Perdas nos investimentos ajustada  -     (13.759)
  (1.123.197)  3.580.487 
(Aumento) / Redução das contas do ativo
Contas a receber  (310.249)  (221.636)
Tributos a recuperar  -     (2.585)
Estoques  -     -   
Depósitos judiciais  4.487   4.487 
Outros ativos  53.001   625.056 
Aumento / (Redução) das contas do passivo
Fornecedores  (142.358)  (125.706)
Obrigações tributárias  (30.251)  (46.517)
Obrigações trabalhistas  153.131   139.528 
Adiantamentos de clientes  15.776   10.283 
Outras contas a pagar  (277.255)  (211.010)
Caixa gerado pelas atividades operacionais  (1.656.915)  3.752.387 
Despesas com IR e CS  (960.319)  (1.154.814)
Caixa líquido gerado pelas 
atividades operacionais  (2.617.234)  2.597.573 
Das atividades de investimentos
Investimento em Coligadas/ Controladas  (1.032.505)  21.030 
Aquisição de imobilizado  1.403.441   630.992 
Adição de Intangível  673.581   (527.216)
Caixa líquido consumido nas atividades 
de investimentos  1.044.517   124.806 
Das atividades de financiamentos
Mútuo com partes relacionadas  (3.733.700)  (6.395.681)
Empréstimos para franqueados  (128.930)  (128.930)
Distribuição de dividendos  -     (1.462.933)
Participação de Não Controladas  -     (7.271)
Adiantamento Futuro Aumento Capital  5.364.557   5.364.557 
Caixa líquido (consumido)/gerado 
nas atividades de financiamentos  1.501.927   (2.630.258)
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa  (70.790)  92.121 
Caixa e equivalentes de caixa 
No início do exercício  524.707   543.066 
No final do exercício  453.917   635.187 
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa  (70.790)  92.121 

   Lucros/
 Capital   (Prejuízos
        social        AFAC acumulados          Total 
Saldos em 31/12/2015   3.707.673   -   14.829   3.722.502 
Prejuízo do exercício  -   -   (1.766.930)  (1.766.930)
Saldos em 31/12/2016  3.707.673   -   (1.752.101)  1.955.572 
Prejuízo do exercício  -   -   (1.522.883)  (1.522.883)
Capital Social a Integralizar  -   -   -   - 
AFAC -  5.364.557  -  5.364.557 
Saldos em 31/12/2017  3.707.673  5.364.557   (3.274.984)  5.797.246 

ODONTOCLINIC S.A
CNPJ/MF 11.519.109/0001-56

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em reais)

Balanços patrimoniais Demonstração dos Fluxos de Caixa

Contador
Maicon Antonio Gomes dos Santos 

CPF/MF 353.978.368-77 - CRC - 1SP290139/O-2

Demonstrações das mutações do Patrimônio líquido

Demonstrações do Resultado Abrangente
  Demonstrações do Resultado 

Case
@A ClickSoftware, fornecedora líder de software de gerenciamento 

de serviços em campo, anuncia a integração de importantes novos 
recursos em sua principal solução Field Service Edge - robusta platafor-
ma de gerenciamento de força de trabalho móvel, baseada em nuvem, 
especialmente projetada para atender as necessidades das organizações 
de serviços em campo mais exigentes. A nova oferta aprimora a precisão 
do agendamento para melhor coordenar as expectativas dos clientes e, 
consequentemente, aumentar a visibilidade das operações das equipes de 
serviços em campo, otimizando a efi ciência em todos os setores. 

Programa de Trainee da Cervejaria Ambev
@A Cervejaria Ambev prorrogou as inscrições para o seu Programa 

de Trainee 2019. Agora é possível se inscrever até o próximo 
domingo, 23 de setembro, pelo site  https://www.ambev.com.br/
carreiras/trabalhe-conosco/trainee-ambev/. Para se inscrever, é 
necessário que os candidatos tenham até dois anos de formados ou 
previsão de conclusão do curso para o fi nal de 2018, inglês fl uente, 
mobilidade para morar em todo o país e estejam preparados para 
conhecer a fundo os negócios e os processos por trás da tradição 
cervejeira da companhia. 

Case
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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 20 de Setembro de 2018. Dia de São Eustáquio, São André Kim 
Targom, São Paulo Chong Hasang, São Francisco Maria, São Teodoro, e Dia 
do Anjo Behael, cuja virtude é a saúde. Dia do Engenheiro Químico, Dia 

do Pombo da Paz, Dia do Gaúcho, Dia do Policial Civil e Dia do Fun-

cionário Público Municipal. Hoje aniversaria a atriz Sofi a Loren que faz 84 
anos, a cantora Eliana de Lima que faz 71 anos, o ator  Guilherme Berenguer 
que nasceu em 1980 e o ator André Bankoff que completa 37 anos.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é intuitivo, adaptável e compreensivo. 
Gosta de atividades cooperativas em que possa interagir e colaborar, com-
partilhando experiências e aprendendo com os outros. Como é charmoso e 
diplomata pode se relacionar com pessoas de todos os tipos e camadas sociais. 
Em geral vive até uma idade avançada. Otimistas e amorosos são, no entanto, 
bastante rigorosos no que toca à hierarquia, ainda mais no meio da família. É um 
indivíduo participante na vida de sua comunidade, em sindicatos e associações, 
e procura ser sempre muito justo em suas decisões. No lado negativo tende 
a se magoar com as críticas e se envolver com problemas que não são seus.

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

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

Esta quinta é o décimo segundo dia da lunação. A Lua faz um aspecto negativo com Vênus que tende a difi cultar 

as relações. Pode ser complicado contar com a boa vontade alheia. Muita teimosia e infl exibilidade. O Sol está 

saindo do signo de Virgem e iremos sentir a energia diminuir um pouco na busca pelas atividades práticas e de 

rotina. O Sol se alinha a Mercúrio em uma conjunção que pode nos dar a oportunidade de falar o que tem que ser 

dito de forma objetiva. Será preciso saber ir direto ao ponto, para não errarmos. 
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Este é um dia de muita disposição, 
vigor na palavra e forma de agir muito 
incisiva e franca. À tarde haverá mais 
vigor, energia, aumento do dinamis-
mo e da impulsividade. Tudo deve ter 
sido bem planejado, evite atitudes 
impulsivas ou radicais, pois a reação 
pode ser explosiva.  83/583 – Cinza.

Muita bagunça poderá prejudicar 
o desenvolvimento de sua vida. O 
dia não traz felicidade nas relações 
amorosas, mas em compensação dá 
bons lucros e êxito no trabalho. Com-
partilhe a harmonia com as pessoas 
e tudo se acalmará no seu ambiente. 
55/355 – Azul.

 Há mudanças profundas, maiores 
do que as esperadas. Impressões e 
reações mentais muito rápidas se 
somam agora à notável capacidade 
humana de absorver o que é novo. 
Fique atento e prepare-se, pois, 
a precipitação tende a provocar 
perdas, valorize os detalhes e as 
minúcias. 67/167 – Amarelo.

O Sol se alinha a Mercúrio em uma 
conjunção que pode nos dar a opor-
tunidade de falar o que tem que ser 
dito de forma objetiva. Nesta quinta, 
cooperação nas relações de parceria 
fi ca prejudicada. Comece a dedicar-
se mais ao ambiente familiar e terá 
uma base emocional mais sólida. 
55/155 – Branco.

Com a Lua aumenta a tendência 
de maior vitalidade e energia. Pela 
manhã o mau humor aconselha a não 
provocar ninguém pela tendência 
de ânimos exaltados. É bom pensar 
antes de falar e agir neste dia para 
não se arrepender depois. 54/545 
– Amarelo.

Procure manter a paz em seu am-
biente social evitando um compor-
tamento impulsivo a tarde. É um dia 
propício para aproximar o seu sonho 
da realidade. Chega ao ponto alto 
tudo que esteja sendo desenvolvido 
ou realizado nas últimas semanas. 
77/477 – Verde.

O Sol se alinha a Mercúrio em uma 
conjunção que pode nos dar a opor-
tunidade de falar o que tem que ser 
dito de forma objetiva. É preciso ter 
cuidado com a inclinação a cometer 
gafes e indiscrições. É bom pensar 
antes de falar ou tomar atitudes na 
parte da manhã. 35/635 – Cinza.

Atitude fi rme trará a solução dos 
problemas que venham sendo 
enfrentados na parte da tarde e da 
noite. Maior valorização das ami-
zades colore o dia e vida da gente. 
33/133 - Azul.

A Lua Crescente aumenta a tendên-
cia a ânimos exaltados durante toda a 
manhã e início da tarde. Impressões 
e reações mentais muito rápidas se 
somam à notável capacidade humana 
de absorver o que é novo depois das 
duas da tarde. 43/443 – Branco.

A velocidade dos acontecimentos 
diminui, mas boas chances surgem. 
Prepare-se para a ação e uma 
natureza de um comportamento 
emocionalmente muito impulsivo. 
Siga com cautela e prudência, sem 
fazer alarde de suas conquistas, fale 
menos para não falar o que não deve. 
21/321 – Azul.

Deve procurar a harmonia e o dia-
logo reconsiderando alguns pontos 
de vista junto daqueles com quem 
convive. Os projetos importantes 
ganham forma. Terá um fi nal de 
tarde com muito mais confi ança e 
otimismo. Fique à noite junto das 
pessoas que gosta. 89/389 – Branco. 

A Lua faz um aspecto negativo com 
Vênus que tende a difi cultar as 
relações. Pode dedicar-se a novas 
atividades e aperfeiçoar-se ainda 
mais no trabalho que realiza. O dia 
é bom para negócios comerciais 
ligados à arte e a beleza com o 
Sol aproximando-se do seu signo. 
75/575 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para acabar com cravos e espinhas: É bem simples: 
passe o lenço de papel no rosto, em todos os lugares onde 
tenha as erupções.  Conte quantas são, e então pegue 
o mesmo número de moedas. Guarde tudo no mesmo 
envelope, o lenço e as moedas, e coloque em baixo do 
seu travesseiro. Deixe lá durante sete noites de sono. 
Depois de passar o período da simpatia, dê as moedas a 
alguém que precise, e jogue fora o lenço e o envelope.

Refl exões
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AVOGADRO

Situação
de estar i-
gualmente

longe

Objetivo
principal

do usuário
de dietas

Dossel 
com

cortinas
de

princesas

"Kama
(?)",

clássico
livro hindu

Vogal
anasalada

Alexandre
Garcia,

jornalista
da Globo

Bramido
de feras

Alimento
que a-

companha
caldos

Obstáculos
da prova
de saltos, 

no hipismo

Regina
Casé,

apresenta-
dora

Vitamina 
antiescor-

bútica
Citação
(abrev.)

Portal de
templo

xintoísta
japonês

Chuva (?):
é causada

pela
poluição

Mantra
entoado

em
meditação

Força
oriunda
do poder
de Deus 

"Love Is In
The (?)",
canção  

Paulo Gus-
tavo, ator
de "220
Volts"

Alessandra
Negrini,

atriz
brasileira

Robô que
aterrissou
na cratera

Gusev

Felipe (?),
youtuber

(web)

Amedeo
(?), físico
e químico
italiano

Represa;
açude
O cão

hidrófobo

Setor de
hospitais
Alvo da

acusação

Faz uso 
do revólver

Noz, em
inglês

Sequência
de fatos

que fogem 
do controle

Aquele
que  é

difícil de
satisfazer

Irado;
irritado

41, em
algarismos 
romanos

3/air — nut. 4/tori. 5/sutra. 6/spirit.
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Considerado um 
dos romances mais 
infl uentes do mundo 
no século XX, a 
distopia 1984, do 
jornalista e romancista 
britânico George Orwell 
(1903-1950), ganha 
uma nova adaptação 
teatral do Núcleo 
Experimental, com 
direção de Zé Henrique 
de Paula na peça 1984

O romance foi publicado em 
65 países e virou minis-
série, fi lmes, quadrinhos, 

mangás, ópera e até inspirou o 
reality show Big Brother, criado 
em 1999 pela produtora holan-
desa Endemol. Recentemente, a 
obra foi transformada em uma 
adaptação teatral dos ingleses 
Duncan MacMillan e Robert 
Icke. Esta última versão foi o 
ponto de partida da montagem 
brasileira. A história se passa 
no fi ctício Estado da Oceânia, 
governado por um líder supremo 
chamado Grande Irmão, que 
chegou ao poder depois de uma 

Carmo Dalla Vecchia e Rodrigo Caetano em 1984.

Celso Fonseca apresenta seu novo CD Turning Point.

O espetáculo de Celso Fonseca  no formato de quarteto, 
é baseado em seu 15º álbum, lançado recentemente pela 
Universal Brasil. A sonoridade do disco (e show) Turning 
Point combina programações eletrônicas com o conceito 
das canções atemporais, característico do trabalho do 
artista. No repertório, além de músicas autorais do novo 
álbum - como a releitura de Sparks (Coldplay), Desliga 
a Luz (parceria do compositor com Erika Ender, autora 
do hit Despacito) e Turning Point - estão composições 
mais antigas como: Sorte (gravada por Gal, Caetano e 
Tiago Iorc), Slow Motion Bossa Nova (parceria dele com 
Ronaldo Bastos) e a versão do funk Ela Só Pensa em 
Beijar (de MC Léozinho, gravada por Celso, em 2006). 
Outras releituras nacionais e internacionais também 
estão no programa.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Domingo 
(23) às 18h. Ingresso: R$ 20.

Totalitarismo

guerra mundial que eliminou as 
nações e criou três grandes po-
tências totalitárias. Esse Estado é 
pautado pela burocracia, censura 
e, sobretudo, pela vigilância. Qua-
se sem qualquer forma de priva-
cidade, cidadãos são espiados o 

tempo todo pelas “teletelas”, uma 
espécie de televisores espalhados 
nos lares e em lugares públicos, 
capazes de monitorar, gravar 
e espionar tudo. Com Carmo 
Dalla Vecchia, Rodrigo Caetano, 
Gabriela Fontana, Eric Lenate, 

Rogerio Brito, Inês Aranha, La-
erte Késsimos, Fabio Redkowicz 
e Chiara Scallet.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de 
Piracicaba, 740, Campos Elíseos, tel. 3226-
7300. Quartas e quintas às 21h . Ingresso: 
R$ 60. Até 06/12.

Lançamento
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Cada dia
é um novo começo

Neste dia de sua vida, querido(a) 
amigo(a), acredito que Deus quer 
que você saiba... QUE CADA DIA É 
UM NOVO COMEÇO....e que nada de 
ontem tem que afetar quem você é 
hoje. Não é bom lamentar-se de tudo 
o que você poderia ter feito em um 
dia antes de hoje ou mesmo, a um 
momento atrás. Você não precisa levar 
isso para o momento presente, nem é 
sua culpa se você vai levar isso numa 
boa. Simplesmente resolva tornar-se 
uma versão diferente do seu eu, aqui 
e agora. Use ontem para inspirar o 
amanhã, e não para desencorajá-lo. 
Você sabe exatamente por que recebeu 
esta mensagem. Amor, Seu Amigo. 

Neale Donald Walsch

Rock e viola
A tradição musical do sudeste brasileiro, ao som da 

viola caipira, parecia não ter nada em comum com o rock, 
até que cinco músicos se uniram para formar a banda 
Matuto Moderno no fi nal dos anos 90 e derrubaram a 
crença de que música de raiz atrai apenas o público 
“mais velho”. Desde então, a banda formada por Ricardo 
Vignini (viola caipira), Zé Helder (viola caipira e vocal), 
Edson Fontes (vocal e catira), Marcelo Berzotti (baixo e 
vocal), André Rass e Carlinhos Ferreira (percussão) tem 
se apresentado nos palcos mais nobres de São Paulo, em 
outras regiões do país e no exterior, com participações 
especiais de diversos artistas brasileiros.  

Para comemorar seus 20 anos, a banda realiza o show 
“Matuto Moderno convida André Abujamra” com uma 
seleção de faixas dos 5 CDs gravados.Do repertório, 
entrarão ainda “Manacá” (Ricardo Vignini e Zé Helder), 
“Curva de Rio” (Ricardo Vignini) e “Ecologia Brasileira” 
(Índio Cachoeira e Cuitelinho), gravada pelo violeiro 
Índio Cachoeira, da dupla sertaneja de raiz Cacique e 
Pajé, que morreu em abril último. Ele será homenageado, 
assim como Inezita Barroso e Pena Branca, pelo esforço 
e persistência em valorizar e divulgar a música de viola.

 
Serviço: Caixa Cultural São Paulo, Praça da Sé, 111, Centro, tel. 3321-

4400. De hoje (20) a domingo (23) às 19h15. Entrada franca.

Últimos dias 
Com texto e direção de Marcelo Marcus Fonseca, “Um 

Povo Omitido”, espetáculo Cia. Teatro do Incêndio, faz última 
apresentação no dia 24/09. Uma leitura surrealista, ainda que 
transite por outras linguagens, do massacre fi nal sofrido pela 
cultura brasileira em nome de toda forma de lucro, apoiado 
por uma falsa religiosidade de políticos pastores e ruralistas 
sem quaisquer resquícios de valores que não o dinheiro e 
uma moral falida. No enredo, Caboclos e Índios Gamela 
ressuscitam o espírito da rebelião por meio da resistência 
da ancestralidade, compreendendo a formação do brasileiro 
como um fato político e retornando ao estado animalesco 
toda relação de negociação sobre direitos. Uma “parteira de 
encantados”  busca, ao lado dos Caboclos Darcy e Arlinda 
Rosa e do Guerreiro Gamela, o parto dos espíritos da cultura 
popular que estão mortos dentro das pessoas, transformando 
o movimento em insurreição após um violento ataque a aldeias 
e sentimentos indígenas. Sem se importarem se é vingança 
ou justiça, revidam a pele arrancada sem piedade dos seus 
inimigos, doutrinadores de profi ssão. Com Gabriela Morato, 
Francisco Silva, Marcelo Marcus Fonseca, Elena Vago, Lia 
Benacon, André Souza, Thays Ferreira, Ana Beatriz do 
Araújo Borges e Yago Medeiros.

Serviço: Teatro do Incêndio, R. Treze de Maio, 48, Bela Vista, tel. 
2609-3730. Sábado (22) e domingo (23) às 21h e segunda (24) às 21h. 
Ingresso: Pague quanto puder.

Concerto de baterias
O evento de abertura do Projeto Bateria Brasileira, 

o Concerto de Baterias traz um show inusitado com 
efeito musical impactante ao reunir 20 bateristas, sob 
a batuta do maestro e baterista Dino Verdade, que 
também assina as composições a serem apresentadas. 
Entre os temas do programa, Groove Tribal, Samba-
lelê, Drum’n Baião, Trem Bala e Bateras 100% Brasil 
(composta para ser tocada em quatro vozes, a peça 
é dividida pelos bateristas que hora tocam uníssono, 
hora dividido em duas vozes e hora dividido em quatro 
vozes).Os bateristas que integram a orquestra nesta 
apresentação são: Naná Aragão (Alma Djem), Amil-
car Christófaro (Torture Squad), Edu Garcia (John 
Wayne, One Arm Away, Cosmos, Unscarred), Bart 
Silva (Baleia Mutante), Dudu Carvalho (Amanita), 
Jorge Anielo, Henrique Giachetto, Leandro de Carle, 
Daniel Marinho, Marcelo Moraes, Edson Ferreira, Gui 
Figueiredo (ex-Project46), Alex Portezan, Cleivisson 
dos Santos, Julio Caio Vaz, Marcelo Alves, Fernando 
Araújo, Jaderson Cardoso, Yuri Alexander (Illuhmina, 
Heresy) e Dino Verdade (regência).

 
Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Hoje 

(20) às 19h. Entrada franca.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

 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: ALESSANDRO JULIANO DA SILVA, profi ssão: controlador de aces-
so, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/05/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Misael Santiago da Silva 
e de Maria Cacilda de Souza. A pretendente: ANA CAROLINA DOS SANTOS ESTE-
VÃO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nasci-
mento: 29/07/1999, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Marcelo Apareci-
do Estevão e de Cristina Alves dos Santos.

O pretendente: LAERTE FERREIRA DE BARROS, profi ssão: frentista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Capoeiras - PE, data-nascimento: 21/01/1987, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdeci Ferreira de Barros. A pretendente: 
ANGÉLICA DE JESUS OLIVEIRA, profi ssão: frentista, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/12/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilvanio Alves de Oliveira e de Sonia Maria de Jesus.

O pretendente: RENATO ANTONIO DOS SANTOS, profi ssão: agente de viagens, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/08/1980, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Iracy Maria dos Santos. A pretenden-
te: GISELLE ARAUJO DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalida-
de: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 31/01/1982, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Quinto de Souza e de Carolina Araujo Souza.

O pretendente: GABRIEL ROMERO PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/03/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz de Paula Pereira dos 
Santos e de Rosilene Romero Pereira dos Santos. A pretendente: JOYCE VIANA CA-
VALCANTE ONOFRE, profi ssão: agente operacional, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/09/1995, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Rosemar Cavalcante Onofre e de Cibele Viana Cuccinelli.

O pretendente: MARCOS CESAR DE CAMARGO, profi ssão: ciclista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/10/1975, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de Vicente Pinto de Camargo e de Dirce do Nascimento 
Camargo. A pretendente: ANA MARIA DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar administra-
tivo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/09/1965, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edval José de Oliveira e 
de Ana Francisca de Oliveira.

O pretendente: BRUNO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/11/1998, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eduardo Pereira da Silva e de Eliane Con-
ceição de Souza Santos. A pretendente: BRUNA MARCON MEDEIROS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/12/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexandre Medeiros e de 
Monica Soares Marcon.

O pretendente: RENAN ROBERT DOS SANTOS EMYGDIO, profi ssão: empresário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/09/1991, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Roberto Emygdio e de Iara Margarete 
dos Santos Emygdio. A pretendente: ANDRESSA DE CARVALHO PARRA, profi s-
são: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
23/10/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito 
Humberto Parra e de Claudines Nascimento de Carvalho Parra.

O pretendente: CRISTHIAN ANDRADE DE NOVAES, profi ssão: programador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/11/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sérgio Andrade de Novaes e de Leil-
da Ferreira dos Santos Novaes. A pretendente: JÉSSICA CAROLINE PEREIRA DA 
SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Palmeira dos Índios - AL, 
data-nascimento: 29/03/1993, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de José 
Adilson Santos da Silva e de Adriane Pereira da Silva.

O pretendente: ROBSON JOSÉ DA SILVA, profi ssão: ajudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 04/10/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Milson da Silva e de Cleo-
neide Maria da Solidade Silva. A pretendente: DEBORA GONÇALVES NUNES, pro-
fi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Sorocaba - SP, data-nascimento: 
20/04/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dirceu Nunes 
e de Dolivalda Gonçalves.

O pretendente: JOSIVALDO DOS SANTOS, profi ssão: zelador, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Remígio - PB, data-nascimento: 02/04/1968, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Antonio dos Santos e de Maria do Carmo dos Santos. A 
pretendente: IVONETE VALERIO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de cozinha, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Remígio - PB, data-nascimento: 19/10/1973, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Valerio da Silva e de Maria de 
Lourdes Valerio da Silva.

O pretendente: JOSÉ CLÉBERTON SANTANA CAVALCANTE, profi ssão: técnico de 
informática, estado civil: solteiro, naturalidade: Campo Grande - AL, data-nascimento: 
08/09/1989, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de José Claudio Cavalcante 
e de Maria Aparecida Santana Cavalcante. A pretendente: KEILA CRISTINA DA SIL-
VA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 17/11/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Pires da Silva e de Silvia Helena da Silva.

O pretendente: MANOEL JOSÉ DA SILVA ASSIS, profi ssão: auxiliar de serviços 
gerais, estado civil: solteiro, naturalidade: Jurema - PE, data-nascimento: 19/09/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Francisco de Assis 
e de Irací Soares da Silva Assis. A pretendente: MARIA JOSELI SIMÕES DA SIL-
VA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Jurema - PE, data-nascimento: 
11/05/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Josimar 
da Costa e de Quiteria Agripina da Silva.

O pretendente: STEFANO MANSO DA SILVA, profi ssão: analista administrativo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/04/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Jose Manso da Silva e de Mo-
nica Maria Manso da Silva. A pretendente: MARIANA DE SOUSA RAMOS, profi ssão: 
negociadora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
05/01/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Lazaro 
Ramos e de Antonia Nilza de Sousa Ramos.

O pretendente: RENAN VICENTE DE OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: ajudante ge-
ral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/02/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Laercio dos Santos e de 
Claudia Aparecida Vicente de Oliveira Souza. A pretendente: ROSELAINE GARCIA 
DIAS SANTANA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 16/07/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Rosenilson Antonio Dias Santana e de Luci Nucci Garcia.

O pretendente: GABRIEL LISBOA, profi ssão: auxiliar geral, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/02/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anaia Araujo Lisboa. A pretendente: ALESSANDRA 
CRISTINA CABRAL, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Santo An-
tonio do Sudoeste - PR, data-nascimento: 07/06/1997, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geni de Fátima Cabral Dias.

O pretendente: VINICIUS SIQUEIRA DE LIMA, profi ssão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/07/1991, residente e domicilia-
do em Flórida Paulista, SP, fi lho de Arlindo de Lima Sobrinho e de Sumara Siqueira de 
Lima. A pretendente: ROSANGELA DE ALMEIDA, profi ssão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/09/1990, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elmo de Almeida e de Sonia Regina de Carvalho.

O pretendente: LEONARDO BEZERRA DA SILVA, profi ssão: técnico em informática, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/09/1982, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Bezerra da Silva e de 
Maria Cleonice da Silva. A pretendente: VANESSA DE LIMA OLIVEIRA, profi ssão: 
técnica em enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Guaratingueta - SP, data-
nascimento: 08/04/1987, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Waldir de 
Oliveira e de Lucia de Lima Oliveira.

O pretendente: EDGAR GENOVEZ RODRIGUES, profi ssão: técnico de atendi-
mento avançad, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
13/03/1988, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Clemente 
Rodrigues e de Neli Isabel Genovez Rodrigues. A pretendente: INGRID SOUZA MAR-
QUES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Canavieiras - BA, data-
nascimento: 31/07/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Orlando Silva Marques e de Tânia Maria Silva Souza.

O pretendente: LUCIO FLAVIO FERREIRA BEZERRA, profi ssão: analista de fatura-
mento, estado civil: solteiro, naturalidade: Uiraúna - PB, data-nascimento: 14/08/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco José Bezer-
ra e de Francisca Glória Ferreira Bezerra. A pretendente: CLAUDIVANIA PEREIRA 
CELESTINO, profi ssão: técnica de pesquisa, estado civil: solteira, naturalidade: Santo 
André - SP, data-nascimento: 02/08/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Cicero Celestino Gomes e de Luzia Pereira Celestino.

O pretendente: MARCIO MARCELLINO OLIVEIRA, profi ssão: ajudante, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 01/03/1980, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arlindo Marcellino Oliveira e de 
Maria da Anunciação Rodrigues Oliveira. A pretendente: SOLANGE CORREA, profi s-
são: back offi  ce, estado civil: divorciada, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 
18/07/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cecilia Cor-
rea.

O pretendente: MATHEUS SOUSA DE CARVALHO, profi ssão: autônomo, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/06/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adilson Bezerra de Carvalho e de 
Maria Marilena Valença de Sousa. A pretendente: KAREN ALESSANDRA TORRES 
DA COSTA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 30/12/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Marcos Aurelio Porcino da Costa e de Fernanda Elizabeth Torres.

O pretendente: GEORGE GAIJUTIS DE AZEVEDO, profi ssão: administrador de em-
presas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/04/1992, 
residente e domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Jorge Amancio de Azevedo e de Ma-
ria Cristina Gaijutis de Azevedo. A pretendente: LORRAINE MAYRA FERREIRA MÓL, 
profi ssão: gestora de RH, estado civil: divorciada, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - 
SP, data-nascimento: 07/11/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Glaucio Jose de Carvalho Mól e de Osvaldina Ferreira da Costa Mól.

O pretendente: ALAN PESSÔA RODRIGUES, profi ssão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/08/1990, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Marinaldo Pessôa Rodrigues 
e de Maria das Dores Rodrigues Pessôa. A pretendente: JAQUELINE CORDEIRO 
CARDOSO, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, 
data-nascimento: 20/01/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de João Gomes Cardoso Filho e de Lucinalva Cordeiro Gonçalves.

O pretendente: ROGERIO DONIZETE DE SOUZA, profi ssão: analista de redes, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/07/1987, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Donizete de Souza Silva e de Neuza Donizeti da 
Silva Cardoso. A pretendente: BRUNA SCALAMBRINI, profi ssão: nutricionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/07/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valter Scalambrini e de Angela Maria 
Ferreira Scalambrini.

O pretendente: RONAN DE SOUZA CRISCI, profi ssão: nutricionista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/04/1996, residente e domicilia-
do nesta Capital, SP, fi lho de Amauri Crisci e de Rosana de Souza Crisci. A pretendente: 
GRAZIELLY KAROLINE ARAUJO DOS SANTOS, profi ssão:, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/04/1998, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leandro Donizeti dos Santos e de Cilene Araujo 
Oliveira Santos.

O pretendente: WEFERSON APARECIDO ANDRADE DE MORAIS, profi ssão: 
vendedor, estado civil: solteiro, naturalidade: Taboão da Serra - SP, data-nascimento: 
21/01/1990, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Manoel de Medeiros Mo-
rais e de Rosa Lucena Batista de Andrade. A pretendente: CARINA BRANDAO DOS 
SANTOS, profi ssão: operadora de supermercado, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 19/08/1993, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jorge Batista dos Santos e de Celia Regina da Silva Brandão 
dos Santos.

O pretendente: GILSON GONÇALVES DE CARVALHO, profi ssão: analista de siste-
mas, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 20/10/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alcides Pereira de Car-
valho e de Maria da Conceição Carvalho. A pretendente: ANA PAULA DA SILVA PE-
REIRA, profi ssão: podóloga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 25/02/1993, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de 
Juzefi no Paulo Pereira e de Creuza da Silva Brito Pereira.

O pretendente: PEDRINHO FRANCISCO DOS SANTOS MACÊDO, profi ssão: pe-
dreiro, estado civil: solteiro, naturalidade: Jeremoabo - BA, data-nascimento: 24/04/1974, 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Teles Macêdo 
e de Espifania Verônica dos Santos. A pretendente: ELZIDEDE BISPO DA SILVA, 
profi ssão: secretária executiva, estado civil: solteira, naturalidade: Mirangaba - BA, data-
nascimento: 29/05/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ermando Bispo da Silva e de Gisélia Deraldina da Silva.

O pretendente: ERIC VINICIUS RAMOS DE MACÊDO, profi ssão: tecnólogo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/12/1991, residente 
e domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de José Carlos de Macêdo e de Maria 
Isabel Simões Ramos Macêdo. A pretendente: AMANDA AZEVEDO GUIMARÃES, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 
28/08/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edivaldo Gui-
marães e de Joelisa de Azevedo Guimarães.

O pretendente: JONAS WILLIAM GUIMARÃES LUZ, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Caçapava - SP, data-nascimento: 07/07/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jolimar Silva Luz e de Damiana Gui-
marães Silva. A pretendente: KATRINE MIRANDA PESSOA, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Osasco - SP, data-nascimento: 14/10/1998, residente 
e domiciliada em Porteirinha, MG, fi lha de Gildenilson Farley Souza Pessoa e de Sijes-
lane Jessilane Miranda.

O pretendente: PATRICK SOARES LEITE, profi ssão: instrutor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Montes Claros - MG, data-nascimento: 30/09/1984, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Dilson Leite da Rocha e de Orvânia 
Soares Fonseca Rocha. A pretendente: JULIETA PEDROGA LAFETÁ, profi ssão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Montes Claros - MG, data-nascimento: 
01/09/1986, residente e domiciliada em Montes Claros, MG, fi lha de Jose Ildete Lafetá 
e de Lourdes das Graças Pedroga Lafetá.

O pretendente: THIAGO SANTOS SILVEIRA, profi ssão: controlador de acesso, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/11/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemir José da Silveira e de 
Miriam Costa dos Santos Silveira. A pretendente: TAÍS BRANCALHÃO ALVES DE 
MACEDO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 02/02/1998, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Misael Alves 
de Macedo e de Elisangela Siqueira Brancalhão.

O pretendente: ANDRÉ APARECIDO COELHO E SILVA, profi ssão: músico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/06/1983, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Sabino Coelho e Silva e de Ci-
cera Aparecida Amelia dos Santos. A pretendente: SHIRLEI CRISTINA LOCKMANN, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 08/04/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Vania Christina Lockmann.

O pretendente: ADRIANO DE OLIVEIRA, profi ssão: bombeiro civil, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/10/1971, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josefa Maria de Oliveira. A pretendente: MARIA 
HELENA HERCULANO, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Belém - PB, data-nascimento: 29/03/1970, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de João Herculano Sobrinho e de Maria das Neves Herculano.

O pretendente: GIUVAN NASCIMENTO SANTOS, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ji-Paraná - RO, data-nascimento: 20/10/1980, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Armando de Oliveira Santos e de Edelzuita 
Amaral do Nascimento. A pretendente: ANDREIA DA SILVA SANTOS, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/04/1982, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Pedro dos Santos 
e de Jercina da Silva Santos.

O pretendente: MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA SENI, profi ssão: auxiliar ad-
ministrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 
29/08/1997, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Isac Zampoli 
Seni e de Maria de Oliveira Seni. A pretendente: KAMYLA MARCONDES DO NASCI-
MENTO, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo 
- SP, data-nascimento: 07/06/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Divino Otavio do Nascimento e de Doris Maria Marcondes do Prado.

O pretendente: ANDERSON MARTINS DE SOUSA, profi ssão: pintor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/06/1984, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Manoel de Sousa e de Maria Martins 
dos Santos. A pretendente: CINTHIA GOMES DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Fortaleza - CE, data-nascimento: 10/11/1987, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis Gonçalves da Silva e de 
Francisca Erivalda Gomes da Silva.

O pretendente: MARCELO CAVALCANTE DE AMORIM, profi ssão: auxiliar de zela-
dor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/03/1975, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Cavalcante de Amo-
rim e de Aurora Cavalcante de Amorim. A pretendente: FRANCISCA APARICIDA LEI-
TE SOARES, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: Senador 
Pompeu - CE, data-nascimento: 04/07/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco Lioneuto Soares de Almeida e de Raimunda Silvani Leite 
Almeida.

O pretendente: KELYSON VIEIRA SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Maruim - SE, data-nascimento: 29/08/1995, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Renilson dos Santos e de Iranildes Vieira dos 
Santos. A pretendente: JAQUELINE OLIVEIRA BARBOSA, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/11/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josue Berlarmino Barbosa 
e de Josineide Maria Ferreira de Oliveira.

O pretendente: ALESSANDRO MACEDO, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/04/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Brasilio Macedo Sobrinho e de Nilsa Macedo. 
A  pretendente: LUCIMAR VICENTE DA SILVA, profi ssão: pedagoga, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/02/1988, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Vicente da Silva e de Maria José 
Cassimiro da Silva.

O pretendente: JEFTER DE LIMA SENA, profi ssão: meio ofi cial em mecânico em re, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/11/1997, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Ferreira de Sena e de Miriam Pereira 
de Lima Sena. A pretendente: MAYRA DE MELO ALMEIDA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/01/1998, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Evandro Abreu Almeida e de Ana Claudia de Melo.

O pretendente: GILCLÉCIO DOS SANTOS SALES, profi ssão: auxiliar de farmá-
cia, estado civil: solteiro, naturalidade: São Bento do Una - PE, data-nascimento: 
23/09/1987, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Givanildo 
Correia de Sales e de Mônica Maria dos Santos. A pretendente: FLÁVIA DOS SAN-
TOS GOMES, profi ssão: auxiliar de manipulação, estado civil: solteira, naturalidade: 
Escada - PE, data-nascimento: 15/09/1981, residente e domiciliada nesta Capital, SP, 
fi lha de Moizes Gomes da Silva e de Sônia Francisca dos Santos Gomes.

O pretendente: LUCAS FERREIRA DA SILVA SANTOS, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/01/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Hilton dos Santos e de Neoni-
sia Ferreira da Silva. A pretendente: ANA CAROLINA OLIVEIRA FERREIRA, profi s-
são: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
29/08/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo Apa-
recido Ferreira e de Ana Lucia de Carlos Oliveira.

O pretendente: DAVID ALEX BARBOSA RAMOS, profi ssão: pedreiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/12/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silas Ramos e de Elenice Pego Barbosa Ramos. A 
pretendente: SUELI APARECIDA CECILIO, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 25/06/1982, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vicente Cecilio e de Iracema Cunha Cecilio.

O pretendente: MARCOS MORAES DOS SANTOS, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/04/1988, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Fernandes Moraes dos Santos e de 
Rita Aparecida Carolino. A pretendente: ANA PAULA DO NASCIMENTO OLIVEIRA, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
15/09/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino do 
Nascimento e de Maria do Carmo do Nascimento.

O pretendente: JAZIEL PEREIRA DE SOUSA, profi ssão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/01/2001, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Solimar Pereira de Sousa e de Francisca 
Maria de Sousa. A pretendente: KELLY CRISTINA DA SILVA SANTOS, profi ssão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 28/09/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Genivaldo Gomes Santos e de Regiane Cristina da Silva.

O pretendente: WISLET FLEURANSSAINT, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: República do Haiti -, data-nascimento: 17/04/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Saint Victor Fleuranssaint e de Ida Chancy. A 
pretendente: BERLINE MACIUS, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturali-
dade: República do Haiti -, data-nascimento: 11/07/1987, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jean Macius e de Marie Francoise Dorilus.

O pretendente: LINDENBERG DE SOUSA OLIVEIRA, profi ssão: controlador de aces-
so, estado civil: solteiro, naturalidade: Ceilândia - DF, data-nascimento: 16/11/1984, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco das Chagas do 
Nascimento Oliveira e de Lindamires de Sousa Oliveira. A pretendente: MARTA JA-
FLETE FERREIRA SANTOS, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: 
Parnaíba - PI, data-nascimento: 12/06/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Maurinê Ferreira dos Santos e de Helenice Ferreira Santos.

O pretendente: MURILLO SILVINO SABINO, profi ssão: analista fi cal, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/08/1993, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de João Gilberto Sabino e de Rosilene Aparecida Silvi-
no Sabino. A pretendente: CÁSSIA RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
13/10/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adjair Rodri-
gues dos Santos e de Alice Romualdo.

O pretendente: ANTONIO EDIGLER NUNES DE SOUSA, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Tauá - CE, data-nascimento: 04/04/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Nunes Arrais e de Leonilia Nunes 
de Sousa. A pretendente: LEIDYANE CAVALCANTE DE ARAUJO, profi ssão: moto-
rista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/06/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Antonio de Arau-
jo e de Edileusa Tenório Cavalcante de Barros.

O pretendente: THIAGO FIALHO RIGUEIRA, profi ssão: atendente, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Viçosa - MG, data-nascimento: 20/01/1994, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Custódio Rigueira e de Aparecida Custódia 
Fialho Rigueira. A pretendente: CLÉA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, profi ssão: 
ajudante de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 
22/05/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Severino 
da Silva Segundo e de Maria Margaret da Conceição Silva.

O pretendente: FRANZ BEKEMBAUER SOUZA DE OLIVEIRA, profi ssão: monta-
tador industrial, estado civil: solteiro, naturalidade: Virgem da Lapa - MG, data-nasci-
mento: 10/05/1991, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Willy Barbosa 
de Oliveira e de Cleidinha Maria de Souza. A pretendente: JÉSSICA DE OLIVEIRA 
NOVAIS PEREIRA, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo 
- SP, data-nascimento: 11/05/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Mauricio de Novais Pereira e de Eliane Francisca de Oliveira.

O pretendente: EDUARDO RAMOS DA SILVA, profi ssão: técnico em manutenção, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/07/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Ramos da Silva e 
de Miriam de Lima da Silva. A pretendente: STEPHANI MACHADO PEREIRA, pro-
fi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
22/06/1994, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Alexandre Paulo Pereira 
e de Giomar Machado da Silva Pereira.

O pretendente: EDIMILSON LUIZ ALVES, profi ssão: auxiliar de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Angelim - PE, data-nascimento: 16/06/1975, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Luiz Alves e de Maria Gueiros da 
Silva. A pretendente: DENISE LÚCIA NEVES DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/08/1974, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Neves de Oliveira e de Guiomar 
Neves de Oliveira.

O pretendente: CHINEDU CHRISTIAN AKIDI, profi ssão: vendedor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Nigéria -, data-nascimento: 25/10/1980, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fidelis Akidi e de Ngozi Akidi. A pretendente: BIANCA 
SANTOS DE SOUSA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Enge-
nheiro Paulo de Frontim - RJ, data-nascimento: 21/07/1997, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juliano de Sousa e de Andréa Domingas da Silva Santos.

O pretendente: NATALICIO SILVESTRE DO NASCIMENTO, profi ssão: copeiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Jaboatão dos Guararapes - PE, data-nascimento: 
07/03/1989, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Carlito Silvestre do Nas-
cimento e de Marili Soares das Dores. A pretendente: JANAINA APARECIDA FER-
REIRA, profi ssão: copeira hospitalar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 16/09/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Luis Ferreira e de Eliane Aparecida de Oliveira.

O pretendente: SALVADOR DE ALMEIDA FILHO, profi ssão: ajudante de cozinha, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/10/1968, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Salvador de Almeida e de 
Maria Aparecida de Almeida. A pretendente: ROSÂNGELA FREIRE DA SILVA, profi s-
são: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ipubi - PE, data-nascimento: 07/04/1978, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cícero Vicente da Silva e 
de Hortencia Freire da Silva.

O pretendente: HÉVITO PAES DA SILVA, profi ssão: auxiliar de produção, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: Capoeiras - PE, data-nascimento: 09/12/1977, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Antonio da Silva e de Lindau-
ra Josefa Paes da Silva. A pretendente: ANDRÉIA DA SILVA, profi ssão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
16/09/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Rai-
mundo João da Silva e de Quitéria Maria da Silva.

O pretendente: RENAN NELSON GUALBERTO, profi ssão: advogado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/11/1990, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de Divino Carlos Gualberto e de Maria Margarida Bispo 
Gualberto. A pretendente: JESSICA RODGERIO BASTOS, profi ssão: veterinária, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/04/1991, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valmir Teixeira Bastos e de Sandra 
Rodgerio Bastos.

O pretendente: MARCOS ANTONIO XAVIER JÚNIOR, profi ssão: auxiliar administra-
tivo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/11/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio Xavier 
e de Rosa Hiroe Buto Jorge Xavier. A pretendente: CRISTIANE MOREIRA GARCIA 
PRADELA, profi ssão: funcionária pública, estado civil: divorciada, naturalidade: Gua-
rulhos - SP, data-nascimento: 04/05/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jorge Artur Garcia e de Maria Jose Moreira Garcia.

O pretendente: TADEU ALEIXO DE ARAUJO, profi ssão: pedreiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Matozinhos - MG, data-nascimento: 17/01/1963, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Aleixo de Araujo e de Maria de Sousa. A 
pretendente: MARIA BEZERRA MELLO, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: Águas Belas - PE, data-nascimento: 17/05/1959, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Cabral de Mello e de Maria Bezerra de Carvalho.

O pretendente: WAGNER GONÇALO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de manutenção, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/04/1981, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Aparecido da Silva e 
de Rosangela Augusta Gonçalo da Silva. A pretendente: DANIELE SILVEIRA LIMA, 
profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - 
SP, data-nascimento: 02/09/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Humberto de Alcantara Lima e de Sandra Regina Silveira Mano.

O pretendente: RAFAEL DE LIMA LUZ, profi ssão: fi scal de piso, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Entre Rios - BA, data-nascimento: 26/05/1998, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Santos da Luz e de Eliene Jesus Lima da Luz. 
A pretendente: DEISE NERI DA SILVA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/02/1995, residente e domiciliada 
em Itaquaquecetuba, SP, fi lha de Mario Jose da Silva e de Mauriceia Maria da Silva.

O pretendente: DIEGO DA CRUZ BOTÃO, profi ssão: serralheiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/04/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Satiro Botão e de Mariangela Espirito Santo da 
Cruz. A pretendente: JÉSSICA ORDANINI DA CRUZ, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/12/1985, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauro Espirito Santo da Cruz e de 
Rosangela Ordanini da Cruz.

O pretendente: SUNDAY UDOBATA ONYEKAMMA, profi ssão: fotógrafo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Nigéria -, data-nascimento: 24/10/1977, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Peter Onyekamma e de Mercy Onyekamma. A 
pretendente: PATRICIA GEOVANA LIMA BRITO, profi ssão: estudante, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/09/1986, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Queiroz Brito e de Maria Neide Lima Brito.

O pretendente: PAULO SERGIO TAVARES DE MELO JÚNIOR, profi ssão: geren-
te de cozinha, estado civil: solteiro, naturalidade: Ipanguaçu - RN, data-nascimento: 
10/09/1986, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Sergio 
Tavares de Melo e de Maria de Lourdes Irineu de França Melo. A pretendente: ADRIA-
NA IRINEU DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ipanguaçu 
- RN, data-nascimento: 01/04/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Areonaldo da Silva e de Franciere Irineu Tavares.

O pretendente: BRUNO GABRIEL ALVES DE ARAUJO, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Osasco - SP, data-nascimento: 07/04/1998, residente e do-
miciliado em Osasco, SP, fi lho de Luiz Antonio Gonçalves de Araujo e de Roseli Martins 
Alves de Araujo. A pretendente: TAMYRES RODRIGUES LEÃO, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/02/1994, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Elias Leão e 
de Fatima Josete Rodrigues Leão.

O pretendente: MURILO DA SILVA, profi ssão: ajudante de obra, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/11/1997, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ana Cristina Alves da Silva. A pretendente: JULIANA 
DA SILVA, profi ssão: confeiteira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 01/12/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Ivone Silva.
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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: JOSE WELDER ALVES DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/08/1993, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Edilson da Silva e de Amarise Alves 
da Silva. A pretendente: HELEN APARECIDA DE SOUZA REIS, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
02/02/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elison Chaves 
dos Reis e de Elaine Criztina de Souza.

O pretendente: ANDRE DE CARVALHO MACHADO, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/01/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Clovis Gomes Machado e de Ana 
Nilceia Carvalho Machado. A pretendente: ALINE MELO DA SILVA, profi ssão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/07/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Rydlewski da Silva 
e de Celia Silva Melo da Silva.

O pretendente: RODRIGO VERAS MELO, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/05/1984, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Mesquita Melo e de Maria Lourdes Veras Melo. A pre-
tendente: SARA SANTOS DA SILVA, profi ssão: assistente fi nanceiro, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/05/1993, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Aparecido da Silva e de Maria Reinice da Silva.

O pretendente: WESLLEY CALIXTO MOREIRA, profi ssão: porteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/05/1989, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Moreira Neto e de Vera Lucia Calixto 
Moreira. A pretendente: ISABELA FERNANDA DOS SANTOS SILVA, profi ssão: 
ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
18/04/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Fernan-
do da Silva e de Maria José Claudino dos Santos.

O pretendente: ANDERSON HONORATO DOS SANTOS, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Arapiraca - AL, data-nascimento: 04/09/1986, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José dos Santos Silva e de 
Edneide Honorata da Conceição Silva.A pretendente: ANDRESSA SILVA DOS SAN-
TOS, profi ssão: técnica de TI, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 21/08/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Reneide Silva dos Santos.

O pretendente: EDUARDO DE MOURA ANTONIO, profi ssão: funcionário público, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/08/1973, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jamir Antonio e de Maria José de Moura 
Antonio. A pretendente: MARCIA FERREIRA DA SILVA, profi ssão: cabeleireira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 13/04/1970, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Lucia Ferreira da Silva.

O pretendente: ELIEUDO BEZERRA DE SOUTO, profi ssão: técnico de limpeza, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Patos - PB, data-nascimento: 23/02/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Heleno Rodrigues de Souto e de 
Clemilda Bezerra de Souto. A pretendente: MELYSSA DA SILVA DE SÁ, profi ssão: 
cuidadora de idoso, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
21/03/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elias Gomes 
de Sá e de Roberta Coutinho da Silva de Sá.

O pretendente: RENATO VELOZO DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/12/1977, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Bezerra da Silva e de Eunice Marques Ve-
lozo da Silva. A pretendente: VALDETE FREIRE DE ALQUIMIM, profi ssão: professo-
ra, estado civil: solteira, naturalidade: São João das Missões - MG, data-nascimento: 
28/10/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcolino 
Freire de Alquimim e de Maria Araujo Corrêa Alkmim.

O pretendente: WANDERSON ROBERTO DO NASCIMENTO, profi ssão: seguran-
ça, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/12/1986, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vanderlei Roberto e de 
Eorides Ferreira Roberto. A pretendente: CRISTIELLY MOREIRA DOS REIS, profi s-
são: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
24/11/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Marti-
niano dos Reis e de Patricia Moreira dos Santos.

O pretendente: MARCELO DE SÁ DO NASCIMENTO, profi ssão: vistoriador, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/01/1986, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Messias do 
Nascimento e de Maria Francisca de Sá do Nascimento. A pretendente: JAQUE-
LINE OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de cobranças, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/05/1988, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jovelino Benedito da Silva e de Alice Oliveira 
da Silva.

O pretendente: JAILSON SALES QUEIROZ, profi ssão: montador de móveis, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Timbiras - MA, data-nascimento: 31/08/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jaime Lima Queiroz Filho e de Maria 
do Carmo de Assis Sales Queiroz. A pretendente: ANNYÊ CRISTINA DE ALMEIDA, 
profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 20/06/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Robson 
Ferreira de Almeida e de Elaine Cristina dos Santos Leite.

O pretendente: ISAIAS DE SOUZA DA SILVA, profi ssão: torneiro mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Félix - BA, data-nascimento: 03/11/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pereira da Silva e de Eufrosina 
de Souza da Silva. A pretendente: CLAYCE DO CARMO DA CONCEIÇÃO, profi ssão: 
copeira, estado civil: solteira, naturalidade: Vitória de Santo Antão - PE, data-nascimen-
to: 21/06/1984, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria do 
Carmo da Conceição.

O pretendente: CLAUDIO DIELSON DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Juazeiro - BA, data-nascimento: 03/02/1979, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dioclécio Pereira da Silva e de Maria 
do Socorro Sobrinho da Silva. A pretendente: ELIANE ALVES DO NASCIMENTO, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Brejinho - PE, data-nascimento: 
23/11/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim San-
cho do Nascimento e de Maria José Alves.

O pretendente: CRISTIAN RODRIGO TIBURCIO, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/09/1996, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Francisco Tiburcio e de Maria Gloria 
Tiburcio.A pretendente: BIANCA APARECIDA DA CRUZ SOUZA, profi ssão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/08/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio de Souza 
e de Conceição Aparecida Ferreira da Cruz Souza.

O pretendente: GUILHERME SANTOS DO AMOR DIVINO, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Diadema - SP, data-nascimento: 20/05/1994, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Helenita Santos do Amor Divino. 
A pretendente: MARIA DA PIEDADE LIMA DA SILVA, profi ssão: técnica de enferma-
gem, estado civil: solteira, naturalidade: São Luís do Quitunde - AL, data-nascimento: 
10/09/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Damião Jorge 
da Silva e de Maria José Bezerra de Lima.

O pretendente: CLAUDINEI RODRIGUES DE ARAUJO, profi ssão: almoxarifado, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
09/08/1985, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos 
de Araujo e de Marli Rodrigues. A pretendente: SHEILA BORGES, profi ssão: líder de 
atendimento, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 11/09/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elzira 
Borges.

O pretendente: FERNANDO BALIEIRO SILVA SANTOS, profi ssão: cozinheiro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Espinosa - MG, data-nascimento: 20/12/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio José dos Santos e de Eva 
Balieiro Silva Santos. A pretendente: JENNIFER PRISCILA ARAUJO DA FONSECA, 
profi ssão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
19/06/1991, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Jose Orivaldo Candido da 
Fonseca e de Tania Maria de Araujo.

O pretendente: ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: pintor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Goiânia - GO, data-nascimento: 18/11/1978, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Paulo de Oliveira e de Ana Maria de Oliveira. 
A pretendente: IRAÍDES CAMARA DOS ANJOS, profi ssão: auxiliar de limpeza, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 15/07/1982, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Higino José dos Anjos e de Ivani 
Félix Camara.

O pretendente: JOSUE RIBEIRO FERREIRA, profi ssão: auxiliar geral, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/01/1991, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josuel Ferreira e de Guiomar Ribeiro 
Ferreira. A pretendente: GLEYSSE REJANE DA SILVA, profi ssão: do lar, estado ci-
vil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/06/1990, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Jose da Silva e de Vania 
Maria Silva Lopes.

O pretendente: DOUGLAS DA SILVA SALVADOR, profi ssão: porteiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/12/1986, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Edivaldo Luiz Salvador e de Severina Libera-
to da Silva Salvador. A pretendente: JULIANA APARECIDA DE LIMA, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
21/08/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elma 
Aparecida de Lima.

O pretendente: WILLIAM PEREIRA DE ABREU CID, profi ssão: enfestador, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/07/1987, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Antonio Gomes Cid e de Margarete 
Pereira de Abreu. A pretendente: LUCIMAR PAVONE RAMOS, profi ssão: assistente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
13/04/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gildeon Vieira 
Ramos e de Cleide Pavone.

O pretendente: WASHINGTON RODRIGUES DE SOUZA, profi ssão: operador de 
máquinas, estado civil: solteiro, naturalidade: Cândido Sales - BA, data-nascimento: 
19/05/1985, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel 
Rodrigues de Souza e de Dídia Furtado da Costa. A pretendente: FABIANA BAR-
BOSA DE MORAIS, profi ssão: operadora de negócios, estado civil: solteira, natura-
lidade: Campina Grande - PB, data-nascimento: 26/05/1986, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rauminio Nunes de Morais e de Veronica 
Barbosa da Silva.

O pretendente: ANTONIO CARLOS SACRAMENTO DA CONCEIÇÃO, profi s-
são: professor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
15/03/1972, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio 
Francisco da Conceição e de Jovita do Sacramento Conceição. A pretendente: MA-
RIA DO CARMO DE OLIVEIRA JARDIM, profi ssão: diretora escolar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Tremendal - BA, data-nascimento: 20/03/1980, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Davi Gonçalves Jardim e de Nerci 
de Oliveira Lima.

O pretendente: ALISTTER BORGES GÓES, profi ssão: Coordenador administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/09/1987, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joselí de Castro Góes e de 
Maria Cleuza Borges Góes. A pretendente: THAIS LINO SILVEIRA, profi ssão: assis-
tente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 26/01/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson 
Silveira e de Maria Valeria Lino Silveira.

O pretendente: CLÁUDIO ADÃO ALVES DE SOUSA, profissão: professor, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Jacaraci - BA, data-nascimento: 07/08/1976, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Xavier So-
ares e de Teresinha Alves de Sousa Soares. A pretendente: MARIA APARECIDA 
PRATES PINHEIRO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Jaca-
raci - BA, data-nascimento: 17/05/1989, residente e domiciliada neste  Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Lourivaldo Cardoso Pinheiro e de Maria Lourdes Prates 
Pinheiro.
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

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. processo nº 0024340-30.2018.8.26.0405. O MM. Juiz de Direito
da 7ª VC, do Foro de Osasco, Estado de SP, Dr. Wilson Lisboa Ribeiro, na forma da Lei, etc. Faz
Saber a Joaquim Da Silva Reis, Brasileiro, Casado, Autônomo, RG 8906277, CPF 814.399.628-04, que
por este Juízo tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença oriunda de Ação Monitória, movida
por CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, CNPJ 04.088.208/0001-65. Encontrando-se
o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua
Intimação por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague a quantia de 20.391,36, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias
úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 13 de setembro de 2018.                               (19 e 20)

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: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS, divorciado, porteiro, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 08/05/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Elza Ferreira dos Santos. A pretendente: RUTH BERNARDINO DOS SANTOS, 
solteira, doméstica, natural de São Paulo - SP, nascida em 12/11/1979, residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Bernardino dos Santos e de 
Maria Helena Cardoso de Jesus.

O pretendente: ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA, solteiro, porteiro, natural de Bezerros - 
PE, nascido em 15/01/1961, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel 
Severino Alexandre e de Severina Maria Alexandre. A pretendente: ELEONORA MARIA 
DA SILVA, solteira, ajudante geral, natural de Machados - PE, nascida em 20/06/1958, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Mariano da 
Silva e de Maria Benta da Silva.

O pretendente: HERMERSON SOUZA SANTOS, solteiro, engenheiro mecânico, natural de 
Ribeira do Pombal - BA, nascido em 30/11/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de José Nilson dos Santos e de Regivalda Rabelo de Souza. A pretendente: 
JOCIANA SILVA DE MORAIS, solteira, psicóloga, natural de São Paulo - SP, nascida em 
23/08/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Genival 
Sergio de Morais e de Marizete Silva de Morais.

O pretendente: WILSON POLCHE, solteiro, ajudante geral, natural do Haiti, nascido em 
30/04/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Lonais Relus Polche e 
de Lea Pierre. A pretendente: LINDA VICTORIEUX, solteira, professora, natural do Haiti, 
nascida em 01/09/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Victorieux Lenord e de Recule Vania.

O pretendente: MOISÉS MONTEIRO DA SILVA, solteiro, auxíliar de logística, natural 
de Manaus - AM, nascido em 17/02/1999, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Zulmar Almeida da Silva e de Raimunda Nonata Monteiro da Silva. A pretendente: 
RENATA CARLA RAMOS DOS SANTOS, solteira, auxiliar de logística, natural de Ibimirim 
- PE, nascida em 09/04/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Ailton Carlos dos Santos e de Marineide Ramos de Barros.

O pretendente: ANDERSON DOS SANTOS CABRAL, divorciado, produtor, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 03/10/1972, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Jubal Ferraz Cabral e de Ivonete dos Santos Cabral. A pretendente: VANESSA 
MONICA FARIAS CRISTOFARO, solteira, funcionária pública estadual, natural de São 
Paulo - SP, nascida em 10/12/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Agnello Cristofaro Sobrinho e de Mercedes Farias Cristofaro.

O pretendente: FERNANDO AUGUSTO SILVERIO, solteiro, técnico de áudio, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 04/05/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Onofre Pedro Silverio e de Dulce Faccioli Silverio. A pretendente: NATHA-
LIA MOURA LOURENÇO, solteira, designer, natural de São Paulo - SP, nascida em 
18/03/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Hélio 
Lourenço Junior e de Margareth Aparecida Moura Lourenço.

O pretendente: MURILO MUNIZ BEZERRA DA SILVA, solteiro, ux designer, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 14/03/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sergio 
Bezerra da Silva e de Evanilde Muniz. A pretendente: DÉBORA DE OLIVEIRA SARRO, solteira, 
diretora de arte, natural de São Paulo - SP, nascida em 17/07/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Roberto Sarro e de Dalva Augusto de Oliveira Sarro.

O pretendente: MARIANO JAVIER ZANOTTI, solteiro, designer gráfi co, natural da Ar-
gentina, nascido em 28/05/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Oscar Eduardo Zanotti e de Marta Lidia Palacios. A pretendente: LAURA ALEJANDRA 
NUCCI, solteira, professora, natural da Argentina, nascida em 12/01/1986, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fabian Dario Nucci e de Silvia 
Margarita Villanueva.

O pretendente: RODRIGO LAURINDO RODRIGUES COELHO, solteiro, adminis-
trador, natural de São Paulo - SP, nascido em 29/04/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Francisco Manoel Rodrigues Coelho e de Roseli 
Laurindo Rodrigues Coelho. A pretendente: ERICA NEDELTSEF, solteira, empre-
sária, natural de São Paulo - SP, nascida em 16/09/1981, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Roberto Fiotti Nedeltsef e de Maria 
Luisa Mathias Nedeltsef.

O pretendente: RODRIGO PIRES, solteiro, empresário, natural de Guarulhos - SP, nascido 
em 07/08/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Domingos 
Pires e de Maria Izabel Orsi Pires. A pretendente: JULIANA BLANCH RAMOS, solteira, 
engenheira, natural de Volta Redonda - RJ, nascida em 14/02/1985, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Ramos Filho e de Tania de 
Fatima Blanch Ramos.

O pretendente: CRISTIANO AILTON CAMPOS, solteiro, vendedor, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 28/04/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Maria de Fatima Campos. A pretendente: PAULA BARBOSA LUCCHESI, solteira, 
vendedora, natural de São Paulo - SP, nascida em 20/11/1990, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Conrado Lucchesi e de Roseli Pedroso 
Barbosa Lucchesi.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

©
 H

ÍF
E

N
 –

 to
do

s 
os

 d
ir

ei
to

s 
re

se
rv

ad
os

www.agenda-empresario.com.br ANO XXX APOIO: CENOFISCO

ca
p

it
al

-s
et

/1
8

QUINTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2018

REDUZIR O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS
Empresa passando por dificuldades financeiras pretende reduzir o 
salário dos funcionários, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA COM CNPJ SUSPENSO DEVE ENTREGAR O E-SOCAIL, QUAL 
A BASE LEGAL?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa em lei, porém, 
entendemos que a entrega tem que ser feita pois o CNPJ apenas 
encontra-se suspenso, a empresa ainda existe. Pela falta de dispositivo 
legal orientamos também consultar a Receita Federal do Brasil.

EMPRESA PODE ANTECIPAR AS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO A PEDIDO?
A possibilidade de adiantamento de férias ainda não vencidas 
somente será possível em se tratando de férias coletivas. 
Fundamento legal: Art. 134 da CLT.

SUBSTITUIÇÃO DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Caso um deficiente é afastado pelo INSS por motivo de doença, a 
empresa é obrigada a contratar outro deficiente para substituí-lo, na 
demissão, qual o prazo para substituir, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

NO SITE DO E-SOCIAL HAVERÁ POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DE CAT?
Não há previsão de cancelamento da CAT, que faz parte do evento 
S-2210. Neste caso, terá o empregador que utilizar o evento exclusão.  
Segundo o Manual de Orientação eSocial, “Para exclusão de eventos 
transmitidos indevidamente, faz-se necessária a transmissão de 
arquivo no leiaute previsto em “S-3000 – Exclusão de Eventos”.

INFORMAÇÕES ERRADAS NO E-SOCIAL
Quais as multas previstas, para cada processo da folha de pagamento 
que forem informadas erradas ou fora do prazo ao e-social? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

40ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 0168107-
81.2012.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Jane Franco Martins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NICOLLE MARIA 
SBORG NOGUEIRA, CPF 445.885.128-46, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença 
requerida por Condominio Edificio São João Del Rey, em face também de Stephan Gomes de 
Mendonça, procedeu-se a penhora do imóvel: unidade autônoma nº 21, localizada no 2º andar ou 
4º pavimento do Edifício São João Del Rey, situado na Rua Dom José de Barros, 51, no 7º 
Subdistrito-Consolação, nesta Capital, objeto da matrícula nº 34.290, do 5º CRI da Capital, do qual foi 
nomeada depositaria a executada Nicole Maria Sborg Nogueira. Estando a executada em lugar 
ignorado, foi determinada a sua INTIMACÃO, por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 
dias supra, apresente impugnação (Art. 525 do CPC/2015), na ausência dos quais prosseguirá o feito 
em seus ulteriores termos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de setembro de 2018. 
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