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BOLSAS
O Ibovespa: +1,25% Pontos: 
85.973,06 Máxima de +1,25%: 
85.973 pontos Mínima de 
-0,76% : 84.267 pontos Vo-
lume: 16,55 bilhões Variação 
em 2018: 12,53% Variação no 
mês: -1,66% Dow Jones: -0,36% 
(às 18h31) Pontos: 25.195,43 
Nasdaq: -0,28% (às 18h31) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7832 Venda: R$ 3,7837 
Variação: -1,13% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,86 Venda: R$ 3,96 
Variação: -0,67% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7918 Venda: R$ 
3,7924 Variação: +0,35% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7670 
Venda: R$ 3,9300 Variação: 
-0,83% - Dólar Futuro (dezem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,42% ao 
ano. - Capital de giro, 9,46% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.210,10 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,72% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 145,400 
Variação: -1,42%

bro) Cotação: R$ 3,7880 Variação: 
-0,51% - Euro (às 18h31) Compra: 
US$ 1,1334 Venda: US$ 1,1335 
Variação: +0,38% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2800 Venda: R$ 
4,2820 Variação: -0,6% - Euro tu-
rismo Compra: R$ 4,2270 Venda: 
R$ 4,4400 Variação: -0,6%

Pontos: 7.180,64 Ibovespa 
Futuro: +0,89% Pontos: 86.130 
Máxima (pontos): 86.280 Míni-
ma (pontos): 84.600 Global 40 
Cotação: 846,133 centavos de 
dólar Variação: -0,12%

“Se todos os 
homens recebessem 
exatamente o que 
merecem, ia sobrar  
muito dinheiro no 
mundo”.
Millôr Fernandes (1923/2012)
Jornalista brasileiro

Em seu primeiro en-
contro com os go-
vernadores eleitos e 

reeleitos em outubro, Jair 
Bolsonaro afi rmou que, por 
vezes, é necessário adotar 
“medidas que são um pouco 
amargas” para evitar o agra-
vamento da crise no país. Ele 
não detalhou que medidas 
são essas, mas disse que o 
esforço é para evitar que 
o Brasil se transforme em 
uma Grécia. Lembrou que 
as reformas têm de passar 
pela Câmara e pelo Senado 
e pediu a compreensão dos 
presentes.

“Algumas medidas são um 
pouco amargas, mas nós 
não podemos tangenciar 
com a possibilidade de nos 

 Bolsonaro diz a governadores 
que há medidas amargas, 
mas necessárias

transformarmos naquilo que a 
Grécia passou, por exemplo”, 
afi rmou. “Temos de buscar 
soluções, não apenas econômi-
cas. Se conseguirmos diminuir 
a temperatura da insegurança 
no Brasil, a economia começa a 
fl uir”. Destacou as pontenciali-
dades do país, como a riqueza 
mineral, a biodiversidade, o 
agronegócio e o turismo. E que 
as soluções passam pelo apoio 
dos estados. “Nós temos que 
dar certo. Não teremos uma 
outra oportunidade pela fren-
te. Temos que trabalhar unidos 
e irmandos nesse propósito”.

No encontro, Bolsonaro 
propôs aos governadores um 
pacto a favor do Brasil, no 
esforço de buscar soluções 
para os problemas e contribuir 

na administração das difi cul-
dades. O presidente eleito 
frisou que o pacto será nego-
ciado “independentemente 
de partido [político]. A partir 
deste momento não existe 
mais partido, nosso partido é 
o Brasil”, disse, sob aplausos.

O presidente eleito disse ter 
ouvido uma análise pertinente 
do futuro governador de Goi-
ás, Ronaldo Caiado. “Ninguém 
consegue entender porque 
o Brasil, com a riqueza que 
tem, está na situação de hoje”, 
afi rmou Bolsonaro. “Temos 
que destravar questões que 
nos colocam em situação de 
atraso”. Ao ser informado pelo 
governador eleito de São Pau-
lo, João Dória, de que as rei-
vindicações dos governadores 

O presidente eleito Jair Bolsonaro posa com governadores

eleitos e reeleitos.

serão reunidas em uma carta, 
Bolsonaro afi rmou que vai 
analisar com sua equipe cada 
item exposto no documento.

Bolsonaro deve se reunir 
na próxima quarta-feira (21) 
com os nove governadores 

eleitos e reeleitos do Nordes-
te, em Brasília. A informação 
é do governador reeleito do 
Piauí, Wellington Dias (PT), 
único da região a participar 
da reunião com os governado-
res. Segundo ele, o principal 

ponto da agenda da região é 
a segurança pública. Mais de 
40% dos homicídios no país 
são registrados no Nordeste. 
“É uma situação muito grave 
para o país e para a nossa 
região” (ABr).

Gabarito do Enem
Estão disponíveis os gabaritos ofi -

ciais do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). O Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep) divulgou 
os gabaritos de cada uma das provas 
aplicadas e os cadernos de questões 
na íntegra. O material está disponível 
na página (https://enem.inep.gov.
br/). O Inep disponibilizou também 
todos os vídeos da videoprova em 
(https://www.youtube.com/user/
inepimprensa). 

O “Mais Médicos” foi lançado 

em 2013.

A transposição do rio São 
Francisco está entre os pro-
jetos prioritários das reuniões 
da área de infraestrutura da 
equipe de transição, reunida 
no CCBB. O general da re-
serva Oswaldo Ferreira, que 
coordena o grupo, recebeu na 
quarta-feira (14) o ministro da 
Integração Nacional, Antônio 
de Pádua de Deus Andrade, 
e conversaram sobre o tema.

Andrade não informou se há 
intenções do presidente eleito, 
Jair Bolsonaro, de agrupar a 
Integração com outros mi-
nistérios, mas defendeu uma 
gestão técnica e que valorize os 

profi ssionais de carreira. 
O economista Paulo Guedes 

reuniu-se com a equipe para 
discutir questões relativas à re-
forma tributária. A expectativa 
é que ainda esta semana seja 
anunciado o nome do novo pre-
sidente do Banco Central. Um 
dos cotados é Roberto Campos 
Neto, diretor do Santander. A 
indicação para a presidência 
da Petrobras também deverá 
ser definida nos próximos 
dias. Ivan Monteiro, que ocu-
pa o cargo atualmente, é um 
“nome extraordinário” para 
permanecer no comando da 
empresa (ABr).

Foto: Divulgação/Ministério da Integração Nacional

A Polícia Federal (PF) conta-
biliza 623 presos e 122 adoles-
centes apreendidos no âmbito 
da Operação Anjos da Lei, que 
visa o combate ao tráfi co de 
drogas nas proximidades de 
escolas de todo o país. Desse 
total, 18 presos eram foragidos. 
Outras 279 prisões foram em 
fl agrante. De acordo com a PF, 
394 armas de fogo e mais de 
770 quilos de drogas diversas 
já foram apreendidas.

Fruto de uma parceria en-
tre Ministério da Segurança 
Pública e Conselho Nacional 
de Chefes de Polícia Civil, a 
operação contou com a par-
ticipação de mais de 5,2 mil 
policiais dos 26 Estados e do 
Distrito Federal, para cumprir 
826 mandados. Destes, 373 são 
mandados de prisão e apreen-
são de adolescentes, e 453 de 
busca e apreensão.

Por meio de nota divulgada 
pela PF, o presidente do Con-
selho Nacional de Chefes de 
Polícia e coordenador da ope-
ração, Emerson Wendt, disse 
que a ação teve como enfoque 
principal, “coibir, reprimir e 
prevenir o tráfi co de drogas 
nas proximidades e dentro das 

A operação contou com a 

participação de mais

de 5,2 mil policiais.

O presidente eleito Jair Bol-
sonaro anunciou na quarta-
-feira (14) que o embaixador 
Ernesto Araújo será o novo 
ministro das Relações Exte-
riores. A informação foi reve-
lada no Twitter e confi rmada 
durante entrevista coletiva. 
De acordo com Bolsonaro, 
Araújo é “diplomata há 29 
anos e um brilhante inte-
lectual”. “A política externa 
brasileira deve ser parte do 
momento de regeneração que 
o Brasil vive hoje”, escreveu. 
O embaixador é diretor do 
Departamento dos Estados 
Unidos, Canadá e Assuntos 
Interamericanos.

O atual ministro da pasta é 
o senador licenciado Aloysio 
Nunes (PSDB-SP), que foi 
nomeado pelo presidente 
Michel Temer. Além de Araújo 
nas Relações Exteriores, o 
futuro governo já anunciou: 
Paulo Guedes, na Economia; 

O Ministério da Saúde de 
Cuba anunciou na quarta-feira 
(14) que o país abandonará o 
programa “Mais Médicos”, do go-
verno federal, após declarações 
“ameaçadoras e depreciativas” do 
presidente eleito, Jair Bolsonaro. 
Segundo nota ofi cial da entidade, 
o novo governo brasileiro anun-
ciou mudanças “inaceitáveis” 
no projeto e, por isso, decidiu 
convocar a volta de mais de 11 mil 
profi ssionais que estão no país.

Bolsonaro condicionou a per-
manência dos cubanos à revalida-
ção do diploma e colocou como 
única via para que eles fi cassem 
a contratação individual. “Condi-
cionamos a continuidade do pro-
grama Mais Médicos à aplicação 
de teste de capacidade, salário 
integral aos profi ssionais cuba-
nos, hoje maior parte destinados 
à ditadura, e à liberdade para tra-
zerem suas famílias. Infelizmente, 
Cuba não aceitou”, escreveu o 
Bolsonaro, pelo Twitter.

“Diante desta lamentável re-
alidade, o Ministério da Saúde 
Pública (Minsap) de Cuba to-
mou a decisão de não continuar 
participando do programa ‘Mais 
Médicos’ e assim o comunicou à 
diretora da OPS (Organização 
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Os governadores eleitos do 
Distrito Federal, Ibaneis Rocha, 
de São Paulo, João Dória, e do 
Rio de Janeiro, Wilson Witzel, 
responsáveis pela organização 
do fórum que reuniu represen-
tantes de 19 estados e do DF, 
comemoraram a conversa com 
o presidente eleito Jair Bolso-
naro e equipe. Eles destacaram 
a sinalização positiva de apoio 
fi nanceiro para os estados e, 
como contrapartida, vão nego-
ciar com as bancadas estaduais 
os projetos de interesse comum 
e as reformas.

Para os governadores, é ne-
cessário, porém, levar adiante 
as propostas que viabilizem 
a recuperação fi nanceira dos 
estados, como a liberação de 
recursos e a securitização. 
Diante do aceno positivo do 
governo eleito, eles se dispuse-
ram a negociar com as bancadas 
as propostas em discussão no 

Aceno para apoio fi nanceiro agrada 
representantes dos estados

Ministério da Economia, dis-
se que a disposição é que os 
recursos sejam divididos entre 
os estados. O percentual e 
a forma como isso será feito 
no entanto ainda não foram 
detalhados.

Witzel defendeu como al-
ternativa a securitização. A 
proposta de securitização 
das dívidas está na Câmara e 
autoriza os estados a vender 
créditos que têm a receber dos 
contribuintes. Os governado-
res apelaram também para a 
liberação de recursos do Refi s, 
que ainda não ocorreu. Para 
Doria, o pacto federativo será 
um compromisso que atinge 
diretamente os prefeitos, que 
precisam de recursos para 
saúde, educação, transporte e 
segurança pública. Ele lembrou 
que as prefeituras também são 
responsáveis pelas guardas 
municipais (ABr).

Jair Bolsonaro e os organizadores do fórum,

João Doria e Ibaneis Filho.

M
ar

ce
lo

 C
am

ar
go

/A
B

r

Congresso e as reformas, espe-
cialmente a da Previdência. O 
próximo encontro será em 12 
de dezembro.

Os governadores destacaram 
a votação da cessão onerosa, 
que autoriza a Petrobras a 

vender seu direito de explora-
ção do pré-sal para iniciativa 
privada. Segundo Ibaneis, o 
assunto vai ser colocado em 
votação no Senado, em regime 
de urgência, no dia 21. Paulo 
Guedes, confi rmado para o 

Transposição do São 
Francisco é prioridade 

Cuba anuncia saída do 
programa ‘Mais Médicos’

Pan-Americana da Saúde) e aos 
líderes políticos que fundaram e 
defenderam esta iniciativa”, disse 
a entidade.

O Ministério da Saúde brasileiro 
anunciou que vai lançar um edital 
nos próximos dias para médicos 
que queiram ocupar as vagas que 
serão deixadas pelos profi ssionais 
cubanos que integram o progra-
ma Mais Médicos. “Será respei-
tada a convocação prioritária dos 
candidatos brasileiros formados 
no Brasil seguida de brasileiros 
formados no exterior”, diz a 
nota encaminhada à imprensa 
(ANSA/ABr).

PF soma centenas de 
presos na 'Anjos da Lei'

escolas, no intuito de propiciar 
uma sensação de segurança, 
além de encaminhar autores 
do tráfi co ao sistema prisional”.

Além de reprimir o tráfi co de 
drogas nas proximidades das 
escolas, a operação busca le-
var conhecimento sobre como 
evitar ou coibir a presença de 
trafi cantes nos arredores das 
escolas do país. O nome Ope-
ração Anjos da Lei é inspirada 
em uma antiga série norte-
-americana na qual policiais 
fi ngiam ser estudantes e se 
infi ltravam em escolas, para 
combater práticas criminosas 
(ABr).

Embaixador Ernesto Araújo é 
escolhido para Relações Exteriores

Onyx Lorenzoni, na Casa 
Civil; Sérgio Moro, na Jus-
tiça e Segurança Pública; o 
general Augusto Heleno, na 
Segurança Institucional; o 
general Fernando Azevedo, 
na Defesa; o tenente-coronel 
Marcos Pontes, na Ciência e 
Tecnologia; e Tereza Cristi-
na, na Agricultura. Uma das 
promessas de campanha de 
Bolsonaro é reduzir o número 
de ministérios de 29 para 15

Em nota, o Sindicato Nacio-
nal dos Servidores do Minis-
tério das Relações Exteriores 
(Sinditamaraty) saudou a es-
colha de Araújo. “A entidade 
se coloca à disposição para co-
laborar no enfrentamento dos 
desafi os da política externa 
brasileira e na modernização 
das relações de trabalho em 
prol de todos os servidores 
do ministério”, comentou a 
entidade, desejando êxito ao 
futuro ministro (ANSA/ABr).
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O avião tentava pousar 

no meio das montanhas. 

Ora parecia que uma 

das asas ia tocar o solo e 

tudo virar uma porção 

de destroços 

Finalmente, para alívio 
geral, as rodas encon-
traram o solo de Paro, 

a capital do pequeno reino 
do Butão, no meio da Ásia. 
País de tradição budista, com 
belíssimos mosteiros antigos, 
com mais da metade do terri-
tório preservado, e um povo 
pacífi co cujo esporte nacional 
é o torneio de arco e fl echa. O 
pequeno Butão é o patrocina-
dor de uma proposta na ONU 
para que a medição conhecida 
como PIB – Produto Interno 
Bruto, seja trocada por outra. 

Ele propõe o FIB – Felicidade 
Interna Bruta, ou seja que o 
bem estar, a tranquilidade, o 
entendimento, a aproximação 
entre pessoas de religiões e 
culturas diferentes, também 
sejam avaliados. À princípio 
me pareceu uma maluquice, 
mas depois, conversando 
com membros do governo 
local, soube que a proposta 
conta com o apoio de mais 
de uma centena de países, 
e um estudo teórico sobre a 
metodologia para averiguação 
de desempenho desenvolvida 
na Universidade de Columbia. 

O convite do governo do 
Butão era para uma reunião 
na ONU e o tema a viabilidade 
do FIB. A plateia comportava 
uma verdadeira multidão em 
um dos salões inferiores do 
prédio em Nova York. Pre-
sentes o primeiro ministro do 
Butão, envergando o tradicio-
nal quimono, e uma plêiade de 
gente comprometida com a 
maior distribuição da riqueza 
no mundo e a defesa do meio 
ambiente. Eu imaginava uma 
plateia de doutos scholars 
com suas gravatas, lap tops e 
cabelos bem penteados. 

Ledo engano. No mar de 
assistentes uma profusão de 
pessoas vestidas com os seus 
trajes nacionais. E  para minha 
surpresa, muitos religiosos. 
Sentei-me ao lado de um rabino 
de meia idade, de Nova York, 

que  me fez uma série de per-
guntas sobre o Brasil. Tentei 
contar quantos outros reli-
giosos lá estavam: islâmicos, 
católicos, evangélicos, hindu-
ístas, budistas, zoroastristas, 
africanos de várias origens... 
Perdi a conta. Pelo menos um 
terço da audiência  era formada 
por líderes religiosos, muitos 
não consegui identifi car a que 
religião pertenciam. 

Os discursos dos líderes 
políticos começaram e cada 
um dava a sua versão do que 
entendiam ser a felicidade e 
como deveria ser medida e 
avaliada em todos os países. 
Depois de pelo menos duas 
horas, o mediador anunciou 
que cada religião representada 
no plenário, teria três minutos 
para falar. Houve uma inversão 
de discurso. Todos falaram a 
mesma língua, ressaltaram o 
respeito pela diversidade, o 
princípio da não violência, da 
tolerância, da ajuda mútua, da 
compaixão e do amor. 

Só depois de ouvir a todos é 
que compreendi a importância 
da presença dos líderes reli-
giosos no evento. Os discursos 
inter religiosos deixavam claro 
que ao invés de afastar pessoas, 
comunidades, povos e nações 
eles aproximavam. Lembrou-
-me a Roda de Newton, que é 
formada por várias cores, mas 
quando girada é possível ver 
uma única cor. 

Esta experiência vivida 
por mim mostrou-me quanta 
importância tem o diálogo 
inter religioso e as imensas 
contribuições que podem dar 
a humanidade, mesmo em um 
campo aparentemente áspero 
e materialista como a eco-
nomia. A reprodução desses 
encontros em níveis mundial 
ou local precisam ser incen-
tivados e cabe ás lideranças 
religiosas provocarem. Cer-
tamente caminharemos com 
mais tranquilidade em busca 
da paz.

O livro Diálogo Religioso, da 
Paulus,  é mais um passo inspi-
rador graças a coordenação do 
Cônego José Bizon e do Rabino 
Michel Schlesinger e idealizado 
por Afonso Moreira Júnior .

(*) -  Jornalista, educado na tradição 
budista da escola Soto Zen.
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O Disco de 
Newton
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Os migrantes chegaram a 
pé até a região de Playas 
de Tijuana onde o sítio 

fronteiriço adentra nas águas 
do Pacífi co, sob os olhares dos 
agentes da Patrulha Fronteiriça 
dos EUA. Apesar da presença 
dos agentes, cerca de 20 inte-
grantes da caravana migrante 
escalaram os postes de metal 
que fazem a função de muro 
divisório.

Os migrantes chegaram à 
cidade de Tijuana e imedia-
tamente se transferiram à 
fronteira para comprovar que 
estão a um passo dos Estados 
Unidos. Diante das difi culdades 
para ingressar nos Estados 
Unidos, os migrantes se pos-
taram ao longo da linha e do 
farol e outros se banharam no 
mar. Esta caravana partiu no 
último dia 13 de outubro de 
San Pedro Sula, em Honduras, 
e uma avançada, formada por 
uma centena de membros da 
comunidade de lésbicas, gays, 
bissexuais e transexuais, já está 
em Tijuana e planeja solicitar 
asilo às autoridades americanas 
nos próximos dias. Outros mais 
chegaram ao estado de Sonora.

Por outra parte, integrantes 

Os migrantes chegaram a pé até a região de Playas de Tijuana, sob os olhares dos agentes da 

Patrulha Fronteiriça dos EUA.

Os desenhos dos selos emiti-
dos pelo Vaticano para o Natal 
de 2018, que já estão à venda 
na Itália, foram produzidos por 
um prisioneiro detido na peni-
tenciária de Opera, na região 
da Lombardia. O criador da 
série é Marcello D’Agata, um 
ex-mafi oso que está preso há 
cerca de 25 anos. 

A iniciativa é parte do pro-
jeto “Filatelia”, realizado em 
prisões do país há alguns anos. 
Segundo nota da Santa Sé, “o 
último dos últimos sempre 
esteve no coração do Papa 
Francisco”. “Aqueles que estão 
na prisão estão cumprindo uma 

Leilão de 
diamante rosa 

bate recorde com 
US$ 50 milhões
Um dia-

mante rosa 
de 19 qui-
lates foi 
v e n d i d o 
na última 
terça-feira 
(13) por 
U S $  5 0 
m i l h õ e s , 
valor recorde por quilate 
para uma pedra desse tipo e 
coloração (US$ 2,63 milhões 
por quilate). O leilão acon-
teceu na Casa Christie’s, em 
Genebra.

A pedra foi descoberta há 
cerca de um século, na África 
do Sul, e era chamada de 
“Legado Rosa”, pertencente 
à família Oppenheimer, que 
dirigia a empresa minerado-
ra De Beers. No entanto a 
casa de leilão omitiu o nome 
do atual vendedor.

O diamante foi compra-
do pela joalheria norte-
-americana Harry Winston, 
do grupo suíço Swatch. A 
pedra foi destinada à coleção 
privada de Nayla Hayek, 
CEO da Harry Winston, que 
começou suas aquisições 
em 2013, com a compra de 
um diamante puro D de 101 
quilates (ANSA)

O príncipe Charles do Reino 
Unido completa 70 anos na 
quarta-feira (14). Filho mais 
velho da rainha Elizabeth II, 
ele ocupa o primeiro lugar na 
linha de sucessão do trono 
há mais de 60 anos, o maior 
período de espera na história 
da monarquia britânica. O 
príncipe de Gales, duque da 
Cornualha, conde de Chester, 
entre tantos outros títulos, 
defendeu sua atual liberdade 
em documentário produzido 
pela “BBC” por ocasião do seu 
aniversário. 

Charles é ativista de cau-
sas como proteção do meio 
ambiente e preservação da 
arquitetura, mas como rei não 
poderá mais assumir essas 
bandeiras. À “BBC”, o prín-
cipe declarou estar ciente de 
que, caso substitua a rainha, 
não poderá agir da mesma 
forma nem poderá interferir 
na política do Reino Unido. A 
produção o acompanhou du-
rante um ano, mostrando sua 
rotina na realeza e entrevistas 
exclusivas. “Sei que ser rei é 
um exercício separado, então 
entendo completamente como 
isso deve funcionar”, disse.

Segundo ele, ser soberano ou 
príncipe de Gales são funções 

Ativista ambiental, ele terá de deixar política se virar rei.
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Migrantes centro-americanos 
chegam à fronteira

México-Estados Unidos
Dezenas de migrantes centro-americanos chegaram à fronteira México-Estados Unidos e escalaram a 
cerca que divide ambos países, em uma espécie de primeira etapa de seu objetivo fi nal de entrar em 
território americano

da segunda caravana de hon-
durenhos continuam entrando 
na Cidade do México, onde, 
segundo o último reporte das 
autoridades, chegaram cerca de 
1.200 pessoas, que descansam 

em um complexo esportivo da 
capital. Outros 2.000 migrantes, 
procedentes na sua maioria 
de El Salvador, partiram na 
véspera de Sayula, no estado 
de Veracruz, para Puebla. Uma 

quarta caravana, também de 
salvadorenhos, está dividida 
entre os estados de Oaxaca e 
Veracruz. A estimativa é que 
esteja integrada por cerca de 
1.800 pessoas (Agência EFE).

Herdeiro da coroa, príncipe 
Charles celebra 70 anos

distintas. Intitulado “Príncipe, 
Filho e Herdeiro: Charles aos 70”, 
o documentário ainda afi rma ser 
um “retrato íntimo e revelador 
do herdeiro do trono”. Charles se 
tornou herdeiro quando sua mãe 
foi coroada rainha, em 1953. Ele 
foi nomeado príncipe de Gales aos 
nove anos, em 1958, e em 1970 
se tornou o primeiro membro da 
família real a obter um diploma, 
ao se formar na Universidade 
de Cambridge em arqueologia e 
antropologia. O príncipe também 
serviu à Marinha, tendo fundado a 
organização de caridade chamada 
“The Prince’s Trust”.

Charles se casou com Diana 

Spencer em 1981, no que foi 
chamado de “o matrimônio 
do século”. O casal era muito 
querido pelo público e esteve 
sempre sob os holofotes, mas 
teve um fi m conturbado, em 
1992. Lady Di morreu em um 
acidente de carro em Paris, 
em 1997, o que tornou ainda 
mais difícil a aceitação pú-
blica do segundo casamento 
de Charles, com Camilla, em 
2005. Hoje o príncipe de Gales 
espera a vinda de seu quarto 
neto, o primeiro fi lho de Harry 
e Meghan Markle, previsto 
para nascer na próxima pri-
mavera europeia (ANSA).

News@TI
Voom lança aplicativo para iPhone
@A Voom, líder em mobilidade urbana, anuncia o lançamento de 

seu aplicativo para iOS - disponível gratuitamente na Apple Store. 
O novo app da Voom será uma economia de tempo para viajantes em 
São Paulo e na Cidade do México. Já se sabe que os clientes da Voom 
estão sempre em movimento. Com o app, esses passageiros ocupados 
podem reservar viagens em apenas alguns segundos e ainda conferir as 
atualizações e status dos próximos voos. Assim como no site, o cliente da 
Voom pode reservar um voo de helicóptero apenas uma hora antes do 
embarque ou com até sete dias de antecedência. A Voom criou um dos 
primeiros serviços de helicóptero sob demanda do mundo, oferecendo o 
máximo em confi abilidade e conveniência a um custo acessível - até 80% 
menos em comparação com as operadoras de táxi aéreo tradicionais.

GoDaddy lança campanha Black November
@GoDaddy, a maior plataforma de nuvem mundial para pequenas 

empresas independentes, anuncia uma oferta especial para 
seus clientes durante todo o mês de novembro. A campanha Black 
November é dedicada a pessoas que querem colocar sua empresa 
na internet e criar um site para ajuda-las a aumentar seu volume de 
negócios online. Por apenas R$ 6,99 por mês, a GoDaddy oferece 
um desconto de 70% para que você inicie seus trabalhos online. É 
um pacote completo que inclui o Criador de Sites para montar sua 
página, um domínio – com nome que combine com o seu tipo de 
negócio, um certifi cado SSL, e uma conta de e-mail Microsoft Offi ce 
365 personalizada (https://br.godaddy.com/offers/black-friday).

Cigam lança Auditor para reduzir risco e 
custo fi scal dos clientes
@AA Rede Cigam - fornecedora de software de gestão empresarial (ERP, 

CRM, RH, PDV, BPM, Mobile e BI), lança o Auditor: funcionalidade 
dentro de sua plataforma para antecipar a análise do Fisco e oferecer qua-
lidade e conformidade nas informações fi scais, compliance e governança. 
Estudo publicado em outubro pelo Instituto Brasileiro de Planejamento 
e Tributação (IBPT) aponta que empresas gastam R$ 65 bilhões por ano 
para acompanhar as mudanças da legislação tributária brasileira. A Cigam 
fez uma ampla análise dos dados informados pelos usuários no sistema 
ou oriundos de fontes externas e integrações e desenvolveu uma solução 
para minimizar o impacto delas para os seus clientes.

Selos de Natal do Vaticano são criados 
por presidiário

ela deve ter um horizonte de 
esperança, senão permanece 
fechada em si mesma e é apenas 
um instrumento de tortura, não 
é frutífera”, diz o texto.

Os selos têm custo de 1,10 
e 1,15 euros. Ao todo, foram 
impressas 60 mil peças. Esta 
não é a primeira vez que a 
prisão de Opera, considerada 
a maior da Itália, com cerca de 
1300 detidos, colabora com as 
iniciativas do Vaticano. Durante 
o Jubileu da Misericórdia, os 
prisioneiros produziram as 
hóstias que foram consagradas 
e distribuídas aos fi éis na Praça 
São Pedro (ANSA).

sentença, um penalidade por 
um erro cometido. Mas não 

nos esqueçamos de que, para 
que a sentença seja frutífera, 
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A - Jovens e Adolescentes
Acontece no próximo dia 25, no Teatro Sérgio Cardoso, novo concerto 
do Instituto Accordes, entidade benefi cente que promove inclusão e 
cidadania para crianças e adolescentes por meio da educação musical. A 
apresentação começa às 11h e a entrada é grátis. O repertório, eclético, 
aposta em cantigas de roda do brasileiro Heitor-Villa Lobos, como “Fui 
no Itororó” e “Bote Aqui Seu Pezinho”; excertos da nona sinfonia de 
Beethoven, canções de Milton Nascimento e até Coldplay para divertir 
o público. As músicas serão executadas por uma orquestra de 40 jovens, 
com acompanhamento de educadores voluntários. Mais informações tel. 
(11) 3284-4533 ou na página  (www.facebook.com/institutoaccordes).

B - Direito de Defesa 
A  Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) promove na sexta-feira 
(23), na unidade Santos-Augusta (Al.Santos, 2.159) o evento: ‘Direito 
de Defesa em tempos de Lava Jato’, crimes cibernéticos e fake news. Os 
palestrantes serão Antônio Cláudio Mariz de Oliveira e Roberto Delmanto 
Júnior. As palestras terão início às 9h e o valor do investimento, para 
participação presencial ou via internet, é de: R$ 50,00 (fi liado AASP); 
R$ 62,50 (Estudantes) e R$ 112,50 (Não fi liados). Mais informações: 
tel. (11) 3291-9200 e (www.aasp.org.br).

C - Decoradores e Arquitetos
Acaba de ser criado um negócio bastante diferente do que o mercado 
dirigido para decoradores e arquitetos está acostumado a receber. Um 
trabalho criativo e projetado meticulosamente, que abusa dos principais 
conceitos que regem o signifi cado da palavra sustentabilidade. Trata-se 
da Verena que transforma móveis antigos em peças novas, exclusivas e 
com toda a funcionalidade preservada. É um trabalho de arte, antes de 
qualquer coisa, que envolve a participação de vários artesãos e parceiros 
nas mais diversas etapas de produção, como marceneiros, estofadores, 
serralheiros, pintores e até ofi cinas de costura e paisagistas (www.
verenastore.com.br).

D - Fragrância e Tranquilidade  
Chegar no escritório disposto e motivado a encarar um novo dia de 
compromissos e prazos. Essa sensação pode ser conquistada por meio 

de fragrâncias, que além de perfumar, infl uenciam no estado de ânimo 
dos funcionários. Apesar de ser uma prática comum para o lar, tam-
bém é possível tornar a dinâmica de trabalho mais fl uida por meio da 
aromatização. Para isso, a Acqua Aroma, rede de perfumaria para casa, 
ensina como utilizar a técnica, que alivia a tensão, aguça a produtivida-
de, foco e concentração e fortalece os relacionamentos interpessoais. 
Fragrâncias cítricas como Verbena e Limão Siciliano funcionam bem em 
ambientes agitados e que demandam criatividade. Mais informações: 
(www.acquaaroma.com.br). 

E - Histórico de Ronco
O Incor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP) 
seleciona voluntários homens e mulheres, entre 40 e 70 anos de idade, 
com excesso de peso e histórico de ronco, para estudo sobre apneia 
do sono. Os interessados não podem ser fumantes e, tampouco, usar 
medicações regularmente. Depois de passarem por avaliação car-
diovascular e exame de sono (polissonografi a), os candidatos serão 
convidados para participar do estudo, caso preencham os critérios de 
inclusão. O contato para inscrição deve ser feito pelo e-mail (projeto.
apneia@gmail.com).

F - Melhores ONGs 
A Associação Amigos do Projeto Guri conquistou dois títulos: entrou 
na lista das 100 Melhores ONGs de 2018 e ganhou o selo de Melhor 
ONG de Cultura de 2018. Os prêmios foram concedidos pelo Guia 
100 Melhores ONGs. Trata-se do maior reconhecimento do Terceiro 
Setor no Brasil. A Amigos do Guri, organização responsável pela ad-
ministração de mais de 330 polos de ensino do Projeto Guri – maior 
programa sociocultural brasileiro mantido pela Secretaria da Cultura 
do Estado – no interior, litoral e Fundação CASA. Ao todo, mais de 
40 mil crianças e jovens, de 6 a 18 anos, são atendidos por ano nos 
polos. Nos Grupos de Referência e na Fundação CASA participam 
estudantes de até 21 anos.  

G - Indústria Química
No dia 7 de dezembro, a partir das 9h, no Hotel Unique, acontece o 23º 
Encontro Anual da Indústria Química, realizado pela Associação Brasileira 

da Indústria Química (Abiquim). Apresentações sobre os desafi os da 
indústria química diante do novo cenário político, divulgação dos dados 
referentes ao faturamento, participação no PIB e balança comercial do 
setor em 2018. Serão informados também os números do faturamento 
da indústria química por grupos de produtos. O Encontro deve receber 
um público de 600 participantes, entre executivos da indústria química, 
representantes da academia e do governo. Outras informações: (www.
abiquim.org.br) 

H - Imóveis em Leilão 
Quem quiser realizar o sonho da casa própria terá uma oportunidade única 
nas próximas semanas. A Zukerman Leilões possui mais de 2 mil imóveis 
disponíveis em sua plataforma à disposição para lances dos interessados. 
As propriedades oferecidas são apartamentos, casas, terrenos e prédios 
comerciais,  ocupados e desocupados, de origem judicial e extrajudicial. 
Os bens estão localizados em todo o Brasil. É possível encontrar lotes 
de instituições fi nanceiras como Itaú, Bradesco, Santander, Pan, entre 
outros, e também ativos de empresas, particulares e de resultados de 
processos judiciais. Os descontos chegam a 60% do valor de mercado. 
Mais informações no site: (www.zukerman.com.br).

I - Feirão de Crédito 
Na próxima quinta-feira (22), a Desenvolve SP marca presença no “1º 
Feirão de Crédito”, para falar sobre suas opções de fi nanciamento para 
pequenas e médias empresas. Realizado pela Fiesp, o evento ocorre das 
9h às 17h, na sede da instituição, na Av. Paulista, 1313 – Espaço Expo-
sição. Consultor da Desenvolve SP fará uma palestra para apresentar 
as linhas de fi nanciamento, com as melhores condições do mercado, 
como taxas a partir de 0,56% ao mês e prazo de até 10 anos. Durante 
todo o Feirão, além da instituição, outros 15 agentes fi nanceiros farão 
atendimentos individuais, que devem ser agendados pelo link: (http://
feirao-credito.fi esp.com.br/).

J - Programa de Estágio 
A Thomson Reuters, provedora líder mundial de informação e tecnolo-
gia, anuncia a abertura de seu Programa de Estágio. São 35 vagas em 
cinco escritórios da companhia: Vila Olímpia e Barra Funda, na capital 
paulista; Juiz de Fora; Criciúma e Campinas, com início previsto para 
março. O programa de estágio terá vagas direcionadas para as áreas: 
Editorial, Tecnologia, Marketing, Suporte a Sistemas e Operações. É 
critério de seleção que os candidatos tenham formação prevista para o 
período entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020.  Inscrições através 
do site (99jobs.com/thomson-reuters/jobs/32066-programa-de-estagio-
-thomson-reuters-2019?preview=true).
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A - Jovens e Adolescentes
Acontece no próximo dia 25, no Teatro Sérgio Cardoso, novo concerto 

de fragrâncias, que além de perfumar, infl uenciam no estado de ânimo 
dos funcionários. Apesar de ser uma prática comum para o lar, tam-
bém é possível tornar a dinâmica de trabalho mais fluida por meio da

“O Brasil é o Brasil”

Com essa frase, o presi-
dente do Chile, Sebas-
tião Piñera, resumiu 

o interesse nas eleições no 
Brasil e, em particular, pelo 
presidente eleito Jair Bolsona-
ro. Um dos primeiros diálogos 
internacionais de Bolsonaro 
foi com o presidente chileno, 
e se concentrou em priorizar 
os corredores bioceânicos (os 
que excluem a Bolívia). 

Na conversa telefônica, 
discutiram a possível visita 
de Bolsonaro ao Chile como 
presidente eleito, que seria 
o primeiro compromisso in-
ternacional, com viagem aos 
Estados Unidos na sequên-
cia. A eventual aprovação do 
Tratado Transatlântico (TCL) 
entre os dois países é uma 
questão estratégica: priorizar 
a construção de um corredor 
bioceânico entre o porto de 
Santos, no Atlântico, e o litoral 
chileno, no Pacífi co. 

Trata-se de um caminho 
fundamental para as rotas co-
merciais globais, com redução 
de tempo de viagem estimado 
no transporte comercial entre 
a Ásia e o Brasil em até três 
semanas. Além do Brasil e do 
Chile, passaria através do ter-
ritório paraguaio e argentino. 

Outro sinal ligou alarmes 
na Argentina, quando Paulo 
Guedes, homem forte de Bol-
sonaro, questionou o bloco 
econômico do Mercosul: “O 
Mercosul é muito restrito ao 
que estamos pensando quando 
foi criado, totalmente ideológi-
co, o Brasil era um prisioneiro 
de alianças ideológicas, e isso é 
ruim para a economia ... O Mer-
cosul não é uma prioridade’’. 

O chanceler argentino Jorge 

Faurie disse: “Não importa 
para onde vai, mas o grau de 
integração e diálogo que os 
governos têm”. O embaixador 
argentino no Brasil, Carlos 
Magariños, relativizou as decla-
rações de Guedes: “Acho que 
temos que colocar a relação 
entre Argentina e Brasil em 
perspectiva. A relação bilateral 
é anterior ao Mercosul e per-
manecerá dentro do Mercosul 
e além dos ajustes propostos 
por qualquer um dos integran-
tes”, e concluiu: “Não imagino 
o fi m do Mercosul de maneira 
alguma”. 

Por outro lado, Trump afi r-
ma que os EUA irão colaborar 
estreitamente em questões 
“comerciais e militares” com 
Bolsonaro, o que mostra uma 
abertura importante do gover-
no americano, onde as relações 
serão intensifi cadas na área 
comercial, possivelmente 
com um futuro TCL. O mais 
importante deste contato está 
na área bélica, onde o Brasil 
vai poder modernizar o atual 
poder militar, fator importante 
para enfrentar os riscos geopo-
líticos na América Latina, como 
o terrorismo e o narcotráfi co. 

A nova política liberal econô-
mica a ser implementada será 
um horizonte por onde a polí-
tica externa vai atuar, pois uma 
política econômica de abertura 
comercial precisa de uma 
diplomacia comercial intensa 
dentro das complexidades 
apresentadas pela geopolítica 
de interesses comerciais e 
militares ao nível global. 

(*) - É professor do ISAE Escola de 
Negócios, doutor em Sociologia 
(UFPR), com experiências como 

executivo e consultor na OEA, 
Petrobras, Hewlett Packard,

SEBRAE e AGA Gases.

René Berardi (*)

O valor equivale à “assis-
tência efetiva”, defi nida 
pelo Ipea como uma 

estimativa do valor líquido 
indiretamente recebido pelos 
produtores domésticos em fun-
ção da proteção que as tarifas 
de importação proveem a esses 
produtores, permitindo que 
eles pratiquem preços mais ele-
vados no mercado doméstico do 
que aqueles que prevaleceriam 
na ausência da tarifa.

“Esses R$ 130 bilhões não é o 
governo que está arrecadando. 
São os produtores que estão 
ganhando um valor adicional 
pelo fato de poderem cobrar 
mais caro pelos produtos que 
vendem aqui dentro porque o 
importado sairia mais caro por 
conta da tarifa”, explica Fer-
nando Ribeiro, coordenador do 
estudo. A indústria de transfor-
mação é a que mais se benefi cia 
com a possibilidade de cobrança 
de Imposto de Importação. Em 
2015, a tributação para pro-

A indústria de transformação é a que mais se benefi cia com a 

possibilidade de cobrança do Imposto de Importação.

Demanda do 
consumidor por 
crédito avançou 

De acordo com o Indicador 
Serasa Experian da Demanda do 
Consumidor por Crédito, a quan-
tidade de pessoas que buscou 
crédito avançou 5,8% em outubro 
em relação ao mês imediatamente 
anterior. Na comparação com ou-
tubro do ano passado, houve alta 
de 5,7%. Assim, no acumulado do 
ano até outubro, a busca do con-
sumidor por crédito cresceu 8,3% 
perante os primeiros dez meses do 
ano passado.

De acordo com os economistas 
da Serasa Experian, com o fi m 
das incertezas eleitorais, com o 
recuo do dólar e com a melhora 
dos seus níveis de confi ança, os 
consumidores voltaram a buscar 
crédito durante o mês de outubro. 
O crescimento da demanda ocor-
reu em todas as classes de renda 
(Serasa Experian).

Classic, Gol e Celta 
estão entre os 
seminovos mais 
vendidos 

Os veículos Classic, Gol e Celta 
lideram o ranking dos automóveis 
seminovos mais procurados no 
comércio eletrônico este ano. Se-
gundo levantamento da plataforma 
AutoAvaliar, utilizada atualmente em 
mais de 2,5 mil concessionárias de 
veículos e cerca de 30 mil revende-
dores multimarcas no Brasil, os três 
modelos tiveram a maior procura pe-
los lojistas brasileiros para alimentar 
o estoque e a oferta no varejo.

No ranking da AutoAvaliar com 
os dez mais procurados no comér-
cio B2B, também aparecem na 
lista o Ford Ka, o Onix, e o Palio. 
O levantamento foi feito com base 
no volume de comercialização 
realizado na plataforma B2B da 
AutoAvaliar, onde as concessioná-
rias anunciam seus veículos para 
repasse e os lojistas arrematam os 
modelos que lhe interessam, dentro 
de um sistema de pregão online.

De janeiro à setembro, as conces-
sionárias repassaram, via pregão 
online da AutoAvaliar, cerca de 
81 mil veículos usados aos reven-
dedores multimarcas no País. O 
levantamento mostra ainda que o 
custo médio com as transações de 
seminovos e usados também cres-
ceu de um período para outro. De 
janeiro a setembro de 2018, a média 
foi de R$ 28,7 mil por automóvel, 
ante os R$ 26 mil verifi cados no 
exercício anterior. 

Segundo JR Caporal, CEO da Au-
toAvaliar, o mercado de repasse de 
veículos pela internet é atualmente 
um dos mais promissores dentro 
do setor automobilístico (www.
autoavaliar.com.br).

Instituições fi nanceiras con-
sultadas pelo Ministério da 
Fazenda reduziram a previsão 
para o resultado negativo das 
contas públicas, neste ano. A 
estimativa do défi cit primário 
do Governo Central, formado 
por Tesouro Nacional, Previ-
dência e Banco Central, passou 
de R$ 137,259 bilhões para R$ 
131 bilhões, neste ano. A esti-
mativa segue abaixo da meta de 
défi cit perseguida pelo governo 
de R$ 159 bilhões. O resultado 
primário é formado por receitas 
menos despesas, sem conside-
rar os gastos com juros.

Para 2019, a estimativa das 
instituições fi nanceiras é défi cit 
de R$ 115,503 bilhões, contra 
R$ 117,772 bilhões previstos 
em outubro. A mudança na pro-
jeção para as contas públicas 
ocorreu porque as instituições 
preveem menos despesas (de 
R$ 1,362 trilhão para R$ 1,360 
trilhão) e mais receitas líqui-
das (de R$ 1,223 trilhão para 

A estimativa segue abaixo da meta de défi cit perseguida pelo 

governo de R$ 159 bilhões.

Governo eleito 
estuda privatizar a 
BR Distribuidora

O vice-presidente eleito, Hamil-
ton Mourão, negou na quarta-feira 
(14), na sua conta do Twitter, que 
defenda a privatização da Petro-
bras. Ele esclareceu que é favorável 
a privatizar a BR Distribuidora, 
subsidiária da Petrobras.

“Esclarecendo qualquer possível 
dúvida quanto ao publicado pela 
imprensa hoje: em videoconferência 
com investidores reunidos ontem 
(13) nos EUA informei que o futuro 
governo estuda a possibilidade de 
privatizar a BR Distribuidora. Consi-
dero a Petrobras empresa patrimô-
nio do Brasil”. A BR Distribuidora é 
uma sociedade anônima de capital 
aberto, com sede na cidade do Rio 
de Janeiro, subsidiária da Petrobras. 
O presidente eleito, Jair Bolsonaro, 
afi rmou anteriormente que pensa 
em privatizar algumas empresas e 
extinguir outras (ABr).
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Imposto de importação aumenta 
custos de produtos nacionais

Estudo inédito do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) contabiliza que a sociedade 
brasileira gasta R$ 130 bilhões a mais para usufruir serviços, consumir produtos industrializados ou 
primários por causa de barreira tarifária

econômicos custeados pela 
sociedade ainda são maiores. 
O estudo não contabiliza sub-
sídios diretos, barreiras não 
tarifárias e desonerações de 
outros impostos.

O Ipea calcula que a “assis-
tência efetiva” é maior para 
subsetores de produção de 
automóveis, caminhões e ôni-
bus; de vestuário e acessórios, 
de têxteis; de biocombustíveis; 
e de informática, produtos 
eletrônicos e ópticos. A aná-
lise assinala que os setores de 
serviços, construção civil e a 
indústria extrativista não se 
benefi ciam de barreiras tari-
fárias. “O que está em jogo é o 
que a sociedade como um todo 
está pagando a mais para os 
produtores domésticos, que são 
esses R$ 130 bi, porque existe 
uma tarifa de importação que 
permite que eles vendam mais 
caro do que eles venderiam 
se não houvesse a tarifa”, diz 
Ribeiro (ABr).

dutos industrializados ergueu 
uma barreira equivalente a R$ 
150 bilhões, que garante uma 
reserva de mercado. 

“Tem uma economia política 
em que muitos setores se orga-
nizam, fazem lobby, fazem pres-
são, para ao menos conseguir 

preservar o nível de proteção. 
Principalmente, quando eles 
percebem que não têm um nível 
de competitividade adequado 
ou precisam dessa proteção 
para conseguir se manter no 
mercado”, descreve Ribeiro. Os 
benefícios para alguns setores 

Mercado reduz previsão de 
défi cit nas contas públicas

R$ 1,226 trilhão), neste ano. 
Para 2019, a previsão de receita 
líquida do Governo Central é R$ 
1, 312 trilhão, ante valor de R$ 
1,311 trilhão estimado no mês 
passado. No caso da despesa 
total, a projeção fi cou em R$ 
1,426 trilhão, ante a previsão de 
R$ 1,427 trilhão de outubro.

A pesquisa apresenta tam-

bém a projeção para a dívida 
bruta do Governo Central, 
que, na avaliação das institui-
ções fi nanceiras, deve fi car em 
76,80% do PIB, neste ano. A 
previsão anterior era 77% do 
PIB. Para 2019, a estimativa 
fi cou em 78,50% do PIB, ante 
78,65% previstos no mês pas-
sado (ABr).
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Regulamentação da 
desistência da compra 
de imóveis no Brasil

O distrato na compra 

de imóveis, ao lado 

dos atrasos nas 

entregas de unidades 

na planta, é um dos 

principais problemas 

que afetam as relações 

entre consumidores 

e construtoras e 

incorporadoras no 

Brasil

Tramita no Congresso 
Nacional um projeto 
que regulamenta a “de-

sistência” do contrato de 
compra de imóvel. Uma série 
de propostas se arrastam nas 
duas casas legislativas, mas 
teve um passo importante 
recentemente. A Comissão 
de Assuntos Econômicos do 
Senado aprovou emendas ao 
projeto que fi xa direitos e de-
veres das partes nos casos de 
rescisão de contratos de aqui-
sição de imóveis em regime de 
incorporação imobiliária ou 
loteamento. O tema será ava-
liado no Plenário do Senado. 

Ainda que questionado por 
parte dos senadores, é inegável 
que se trata de importante 
avanço, na medida em que 
regra consequências para o ad-
quirente e para o incorporador 
e, assim, traz mais segurança 
jurídica às suas relações e 
para a economia do país, tão 
sensível aos refl exos do cenário 
imobiliário. 

A esse respeito, aliás, além 
de certamente contribuir para 
a retomada do crescimento do 
mercado imobiliário brasileiro, 
a conversão do projeto em 
lei possivelmente resolverá 
milhões de processos judiciais 
que tratam do tema e aguar-
dam decisão no Judiciário, em 
especial porque, se aprovado, 
o projeto irá ao encontro da 
jurisprudência que vem se 
formando em nossos tribunais.

De acordo com o texto apro-
vado no Senado, o atraso de 
até 180 dias para a entrega do 
imóvel não gerará ônus para a 
construtora. Se houver atraso 
maior na entrega das chaves, 
o comprador poderá desfazer 
o negócio e terá direito a 
receber tudo o que pagou de 
volta, além da multa prevista 
em contrato, em até 60 dias. 

Se não tiver multa prevista, 
o cliente terá direito a 1% do 
valor já desembolsado para 
cada mês de atraso.

Além disso, permite que 
as construtoras fi quem com 
até 50% dos valores pagos 
pelo consumidor em caso de 
desistência da compra, quan-
do o empreendimento tiver 
seu patrimônio separado do 
da construtora (mecanismo 
chamado de patrimônio de 
afetação). 

Tal sistema foi criado após a 
falência da Encol, pois, com o 
patrimônio afetado, as parcelas 
pagas pelos compradores não 
se misturam ao patrimônio da 
incorporadora ou construtora 
e não poderá fazer parte da 
massa falida caso a empresa 
enfrente difi culdades fi nan-
ceiras. ara os demais casos, 
ou seja, fora do patrimônio de 
afetação, a multa prevista para 
o consumidor é de até 25%.

Além de regrar o limite da 
multa aplicável, o projeto 
aprovado também traz maior 
segurança jurídica ao prever 
que haverá o desconto da 
comissão de corretagem, dos 
impostos incidentes sobre o 
imóvel, de eventuais taxas 
de condomínio e de espécie 
de aluguel, conforme valor 
previsto em contrato, ou se 
não houver essa previsão, 
conforme valor fi xado em juízo, 
caso a desistência ocorra após 
o adquirente entrar no imóvel.

A devolução do dinheiro 
para o adquirente será feita em 
parcela única até 30 dias após o 
habite-se do imóvel construído 
sob o regime de afetação (e 
não mais de forma imediata, 
como tem sido entendido pelos 
nossos tribunais) ou em até 
180 dias após a assinatura do 
distrato, quando o imóvel não 
estiver submetido a tal regime.

O projeto reforça a neces-
sidade imediata de um norte 
regulatório sobre a desistência 
da compra de imóveis no país. 
Os consumidores e as incor-
poradoras necessitam de uma 
maior segurança jurídica para 
realizar seus negócios e fi rmar 
os contratos.

(*) - É advogado, mestre e doutor em 
Direito Processual Civil e sócio

do escritório Meirelles
Milaré Advogados.

Gustavo Milaré (*)

Há verbas para aperfeiço-
ar o sistema carcerário, 
o combate ao crime, o 

policiamento nas estradas, além 
da preservação do patrimônio 
público e programas de apoio à 
criança e ao adolescente.

Os projetos serão enviados 
para sanção presidencial. O 
maior crédito aberto foi de R$ 
9,86 bilhões para transferência 
a estados, DF e municípios (R$ 
8,4 bilhões de royalties, fundos 
de participação dos estados e 
municípios – FPE e FPM – e 
Fundeb) e para compensar a 
Previdência por perdas com a 
desoneração da folha de paga-
mentos (R$ 1,2 bilhão).

Esses recursos vêm de con-
cessões do setor público (R$ 
1,23 bilhão) e de excesso de 
arrecadação (R$ 8,63 bilhões), 
dos quais R$ 4 bilhões de 
transferências constitucionais 
devidas pela União relativas ao 
Imposto sobre a Renda (IR) e 
sobre IPI e R$ 4,6 bilhões de 
royalties do petróleo.

Há ainda a garantia de repas-

Os projetos serão enviados para sanção presidencial.

A comissão mista que ana-
lisa a MP que cria o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
Ferroviário (FNDF), aprovou 
parecer favorável à iniciativa. 
O fundo funcionará por cinco 
anos, contados da data de 
publicação da MP (20/07/18), 
e terá como objetivo ampliar a 
capacidade logística do Sistema 
Ferroviário Nacional. O FNDF 
será composto de recursos do 
Orçamento da União, de doa-
ções e de outras fontes.

Os recursos serão aplicados 
no subsistema ferroviário fe-
deral, respeitados os planos de 
desenvolvimento logístico dos 
estados e também na ligação do 
Complexo Portuário de Vila do 
Conde (PA) à Ferrovia Norte-
-Sul, considerada a espinha 
dorsal do transporte ferroviário 
brasileiro. 

O FNDF terá essencial re-
levância ao viabilizar inves-
timentos imprescindíveis no 
setor, principalmente no Arco 
Norte, o que vai proporcionar 
a redução dos custos de trans-
portes, da emissão de poluentes 
e do número de acidentes em 
rodovias, além da melhoria do 
desempenho econômico de 

O relator e o presidente da comissão mista viabilizaram acordo 

para aprovar alterações à MP do FNDF.

Senador Valdir Raupp (MDB-RO).

Senadores e deputados 
cobraram do ministro do Pla-
nejamento, Esteves Colnago, 
a liberação de R$ 45 bilhões 
destinados à área de Assis-
tência Social que podem ser 
bloqueados no Orçamento de 
2019. O dinheiro é destinado 
ao pagamento do Bolsa Famí-
lia e do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC). O possível 
bloqueio se deve à chamada 
“regra de ouro”, prevista na 
Constituição. Ela proíbe que a 
União se endivide para cobrir 
gastos correntes, como salá-
rios de servidores ou contas 
de água, energia e telefone. 

A previsão para 2019 é de 
R$ 2,096 trilhões em despesas 
correntes e R$ 1,838 trilhão 
em receitas (exceto operações 
de crédito). A execução dessa 
diferença de R$ 258 bilhões de-
pende de aprovação do Poder 
Legislativo. Sem autorização, 
os gastos não podem ser rea-
lizados. No projeto, o Palácio 
do Planalto incluiu na “regra de 
ouro” despesas com Previdên-
cia (R$ 201,7 bilhões); BPC (R$ 
30 bilhões); Bolsa Família (R$ 
15 bilhões); e outras rubricas 
(R$ 11,4 bilhões). 

Ministro do Planejamento, Esteves Colnago.

Senador 
defende 
investimento 
nas fronteiras

O senador Wellington Fagun-
des (PR-MT) defendeu inves-
timentos na proteção das fron-
teiras para evitar o aumento da 
criminalidade. Relator setorial 
da área da Defesa e Justiça na 
elaboração do Orçamento para 
2019, ele relatou a audiência 
que teve com o ministro da 
Defesa, general Joaquim Silva 
e Luna, para discutir o assunto.

Wellington disse que, na reu-
nião, tratou sobre o orçamento 
da área da Defesa para o pró-
ximo ano, o papel das Forças 
Armadas e a importância social 
delas para o país. Ao defender 
a total integração entre todas 
as polícias, o parlamentar dis-
se que o Estado precisa fazer 
sua parte, a fi m de evitar o 
abastecimento de armas para 
grupos criminosos através do 
contrabando.

“Entra arma, entra o con-
trabando ou leva-se o produto 
contrabandeado do Brasil 
porque, principalmente esta-
dos como o Mato Grosso estão 
vulneráveis, sem a presença e 
a efi cácia das Forças Armadas 
em suas fronteiras”, ressaltou 
(Ag.Senado). 

O senador Valdir Raupp 
(MDB-RO) comentou os resul-
tados das eleições, frisando que 
os candidatos eleitos refl etiram 
os desejos da população, em 
sua esperança por um Brasil 
melhor, e que os políticos 
preteridos devem respeitar a 
vontade do povo e encontrar 
novas formas para trabalhar 
pelo desenvolvimento do país. 
O senador não conseguiu ter 
seu mandato renovado.

Para o Raupp, o presidente 
eleito Jair Bolsonaro terá pela 
frente uma série de desafi os 
“urgentes e inadiáveis” a serem 
enfrentados com “determi-
nação, diálogo institucional 
e respeito à Constituição”. O 
primeiro grande teste será a 
reforma da Previdência, uma 
“bomba-relógio” que precisa 
ser desativada, avaliou. Outra 

pauta é a reforma tributária, 
que, segundo ele, diminui a 
competitividade brasileira e 
onera demasiadamente o setor 
produtivo e a classe trabalha-
dora.

Raupp elogiou algumas ban-
deiras defendidas pelo novo 
governo eleito, como a redução 
do número de ministérios e da 
máquina pública como um todo. 
Ele conclamou ainda a oposição 
a ser “responsável, madura 
e construtiva” e lembrou aos 
novos gestores que a nação é 
complexa. “Como diz o ditado, 
o Brasil não é para amadores. 
Esperamos que os cargos na 
Esplanada dos Ministérios sejam 
ocupados por gente profi ssional, 
competente, que saiba o que faz, 
comprometida com o Brasil e 
com a felicidade do nosso povo”, 
concluiu (Ag.Senado).
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Congresso aprova R$ 18,9 bilhões 
em créditos para diversas áreas

Em sessão do Congresso Nacional, foi aprovado um total de R$ 18,9 bilhões em projetos de créditos 
orçamentários para diversas áreas, principalmente segurança pública e Justiça

se de R$ 435 milhões para ações 
em seis ministérios: Justiça, 
Segurança Pública, Direitos 
Humanos, Defesa, Cultura e 

Planejamento. Justiça e Se-
gurança Pública receberão R$ 
196,2 milhões que deverão ser 
aplicados no combate à crimi-

nalidade e R$ 15 milhões para o 
fortalecimento e modernização 
das instituições de segurança 
(ABr).  

Parlamentares cobram recursos 
do Bolsa Família em 2019

De acordo com o ministro 
do Planejamento, o governo 
federal garante o pagamento 
desses gastos até junho ou 
julho do próximo ano. “Não há 
corte dessas despesas. Todas 
estão previstas. A gente sabe 
da importância de todos os 
gastos que estão aqui. Todos 
são essenciais, necessários e 
meritórios. Buscamos despesas 
que não tenham nenhuma resis-
tência no Congresso. O próximo 
presidente vai ter tempo para 
mandar e o Legislativo para 
aprovar o projeto”, justifi cou 

Esteves Colnago.
A senadora Fátima Bezerra 

(PT-RN) criticou a inclusão das 
despesas com Bolsa Família e 
BPC na “regra de ouro”. Ela 
classifi cou a medida como um 
corte brutal. “Isso pode colocar 
em risco mais de 7 milhões de 
famílias que poderão fi car sem 
o Bolsa Família. Se o governo 
federal não fi zer sua parte, como 
os municípios vão ter condições 
de manter a rede de serviços 
socioassistenciais funcionando 
país afora? Não vão ter condi-
ções”, alertou (Ag.Senado).

Fundo Ferroviário é aprovado em 
comissão mista e segue para a Câmara

toda a malha ferroviária.
O texto aprovado é um pro-

jeto do relator, deputado Lúcio 
Vale (PR-PA), com alterações 
na proposta original elaborada 
pelo Poder Executivo. O depu-
tado aceitou sugestões para am-
pliar a fonte de fi nanciamento 
do fundo e incluiu, por exem-
plo, as multas decorrentes de 
contratos de concessão ou de 
arrendamento de ferrovias en-
tre as fontes de fi nanciamento. 

Em relação à destinação 
dos recursos, o relator chegou 

a incluir na versão inicial do 
relatório outros trechos ferro-
viários que deveriam receber 
prioridade após ligação Vila 
do Conde-Ferrovia Norte-Sul, 
mas retirou essas emendas após 
negociação com o governo. “No 
acordo feito, o governo se com-
prometeu a não vetar o texto, 
que será aprovado da forma 
que o Congresso encaminhar 
ao Planalto”, explicou o sena-
dor Flexa Ribeiro (PSDB-PA), 
presidente da comissão mista 
(Ag.Senado).

Sem mandato renovado 
Raupp comenta eleições

Serviço de 
aprendizagem 
de empregados 
em cartórios

A Comissão de Trabalho da 
Câmada dos Deputados aprovou 
projeto que cria o Serviço Social e 
de Aprendizagem dos Empregados 
em Serventia Notarial e de Registro 
(Sesanor) – os cartórios. A proposta, 
do deputado Alex Canziani (PTB-
-PR), prevê ações voltadas para a 
aprendizagem desse empregado, 
como treinamento, preparação, 
qualifi cação, aperfeiçoamento, ca-
pacitação e formação profi ssional.

O relator no colegiado, deputa-
do Benjamin Maranhão (SD-PB), 
apresentou parecer favorável ao 
texto, com emenda que defi ne o 
Sesanor como entidade qualifi cada 
em formação técnico-profi ssional 
metódica do aprendiz, para os efeitos 
da legislação trabalhista.

“A participação de empregadores, 
empregados e representantes do 
Poder Público garantirá o equilí-
brio necessário para que o Sesanor 
alcance os objetivos preconizados 
pelo projeto. A proposição pode 
ser aperfeiçoada com a expressa 
referência de o Sesanor constituir-se 
como entidade qualifi cada em forma-
ção técnico-profi ssional metódica do 
aprendiz (maior de 14 e menor de 
24 anos)”, defendeu o parlamentar.

Pela proposta, o Sesanor deverá 
desenvolver e executar programas 
voltados à promoção social do em-
pregado e de seu núcleo familiar, 
notadamente no que se refere à 
saúde, cultura, lazer e segurança no 
trabalho. O texto estabelece ainda 
que cabe à Confederação Nacional 
de Notários e Registradores (CNR) 
criar, organizar, e administrar o Sesa-
nor. A proposta ainda será analisada, 
em caráter conclusivo, pelas comis-
sões de Finanças e Tributação; e de 
Constituição e Justiça (Ag.Câmara).
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Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, 
Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI

CNPJ/MF nº 11.282.212/0001-25

Convocação de Assembleia Geral Extraordinária 
A Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI, pessoa jurídica de 
direito privado, CNPJ/MF nº 11.282.212/0001-25, inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo sob nº 
948.144, com sede na Rua Machado Bittencourt, 361, sala 809, Vila Clementino, São Paulo/SP, convoca todos os sócios para 
Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 28/11/2018, na Rua Machado Bittencourt, 361, auditório 1, São Paulo/SP, 
em 1ª chamada às 18h30, em 2ª chamada às 19h30, e em 3ª e última chamada às 20h30, para, nos termos da cláusula 14ª 
do Contrato Social, deliberar em sede de Assembleia Geral Extraordinária sobre a seguinte ordem do dia: (a) Assuntos internos 
sobre falhas na prestação de serviços; (b) Atuação dos novos sócios; (c) assuntos financeiros de interesse da sociedade; (d) 
assuntos jurídicos de interesse da sociedade; (e) assuntos administrativos da sociedade; (f) demais assuntos de interesse da 
sociedade. Na data desta convocação a Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S 
Ltda. - SAMMEDI conta com 60 sócios. São Paulo, 05/11/2018. Dr. José Maria Correa da Silva - Diretor Presidente.
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1ª Vara da Família e Sucessões – Regional XI - Pinheiros. Edital Geral. Edital: ......./2018. 
EDITAL PARA PUBLICIDADE DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS DE CASAMENTO. 
PRAZO: 20 DIAS. O DR. CARLOS SANTA’ANNA, MM. JUÍZ DE DIREITO DESTA 1º VARA DE 
FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORUM REGIONAL DE PINHEIROS XI DA CAPITAL DE SÃO 
PAULO, na forma da lei, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
FAZ SABER que perante este Juízo tramitam os autos nº 1005418-94.2018.8.26.0704 de 
ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS ENTRE OS CÔNJUGES, em que são partes LEVI LOPEZ 
e CLAUDIA FERNANDA TINELLO LOPEZ e que, por intermédio do presente, publicam a sua 
intenção de alterar o regime de bens da atual de Separação Parcial de Bens para o de Comunhão 
Universal de Bens. Dado e passado nesta Capital do Estado de São Paulo, em 12 de novembro 
de 2018. DR. CARLOS SANT’ANNA - Juiz de Direito. Assinado digitalmente - Lei 11.419/2006 

Sainter Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ/MF nº 13.014.912/0001-64

Demonstração Contábil referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 (valores expressos em reais)

Ativo 2017 2016
Ativo Circulante 3.344.952 5.340.727
Disponível 942 1.093
Creditos 975.000 975.000
Aplicações Financeiras 2.358.607 4.354.231
Impostos a Recuperar 10.403 10.403
Ativo não Circulante 8.050.000 8.050.000
Imobilizado 10.266.297 8.050.000
Total do Ativo 13.611.249 13.390.727

Passivo 2017 2016
Passivo Circulante 22.965 97.586
Obrigações Tributárias 22.965 97.586
Passivo não Circulante 45.000 45.000
Contas a Pagar 45.000 45.000
Patrimônio Líquido 13.543.284 13.248.141
Capital Social 8.600.000 8.600.000
Reservas 4.943.284 4.648.141
Total do Passivo e Patrimônio 13.611.249 13.390.727

Demonstração do Resultado 2017 2016
Receitas liquidas  460.534  1.309.083
Despesas  (24.801)  (51.412)
(=) Lucro antes do imposto de renda  435.733  1.257.671
Imposto de renda e contribuição social  (140.590)  (309.352)
(=) Total do Lucro do Período:  295.143  948.319

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Social

Subscrito Reservas  Total
Saldos em 31/12/2016 8.600.000 4.648.141 13.248.141
Lucro do exercicio 295.143 295.143
Saldo em 31/12/2017 8.600.000 4.943.284 13.543.284

Demonstração de Fluxo de Caixa 2017 2016
Lucro do exercício  295.143  948.319
(Acréscimo)/decrescimo aum.contas a receber (570.000)
(Acréscimo)/decrescimo aplic. financeira 1.995.624  (374.333)
(Acréscimo)/decrescimo imposto a recuperar (10.403)
Acréscimo/(decréscimo) obrigações fiscais (74.621)  (40.409)
Acréscimo/(decréscimo) passivo não exigivel 45.000
(Acréscimo) ativo imobilizado (2.216.297)
Aumento (-)diminuição caixa e equivalentes (151)  (1.826)
saldo incial caixa 1.093  2.919
saldo final do caixa 942  1.093
Variação caixa e equivalentes (151)  (1.826)

1. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras foram pre-
paradas de acordo com as normas emanadas da Lei 6.404/76.;
2. O resultado foi apurado pelo regime de competência dos exercíci-
os.; 3. O capital social está representado por 8.600.000 Ações
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BALANÇOS PATRIMONIAIS Em 30 de junho de 2018 e 2017 (Valores em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Corretora ou exercidos com essa finalidade. São representados por
softwares, registrados pelo custo de aquisição e amortizados pelo método
linear à taxa de 20% a.a. f) Valor de recuperação dos ativos (“Impair-
ment”): Os ativos não financeiros estão sujeitos à avaliação do valor recu-
perável em períodos anuais ou em maior frequência se as condições ou
circunstâncias indicarem a possibilidade de perda dos seus valores. Em 30
de junho de 2018 e 2017, não existem indícios de redução no valor recupe-
rável de ativos não financeiros. g) Ativos e passivos contingentes, provi-
sões e obrigações legais: O reconhecimento, a mensuração e a divulga-
ção dos ativos e passivos contingentes e das obrigações legais são efetu-
ados de acordo com os critérios definidos no CPC 25 – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, aprovados pela Resolução nº 3.823/
09, da seguinte forma: • Ativos contingentes: não são reconhecidos nas
informações financeiras, exceto quando da existência de evidências que
propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais
recursos; Passivos contingentes: são incertos e dependem de eventos
futuros para determinar se existe probabilidade de saída de recursos; não
são, portanto, provisionados, mas divulgados se classificados como perda
possível, e não provisionados nem divulgados se classificamos como per-
da remota. • Provisões: são reconhecidas nas informações financeiras
quando, baseadas na opinião de assessores jurídicos e da Administração,
levando em conta a probabilidade de perda de uma ação judicial ou adminis-
trativa, for provável uma saída de recursos para liquidação das obrigações
e quando os montantes envolvidos sejam mensuráveis com suficiente se-
gurança. As ações relativas a causas trabalhistas e cíveis classificadas
como perdas prováveis pelos assessores jurídicos e pela Administração
são contabilizadas com base na expectativa de perda da Administração e
divulgadas em notas explicativas; e • Obrigações legais (fiscais e
previdenciárias): referem-se a demandas judiciais que estão sendo contes-
tadas a legalidade e a constitucionalidade de tributos e contribuições e são
provisionadas. h) Imposto de renda e contribuição social: A provisão para
o imposto de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável,
acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que excederem R$240 no
ano. A provisão para contribuição social está sendo calculada à alíquota de
20%, após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. 4.
Caixa e equivalentes de caixa: São representados por disponibilidades em
moeda nacional, cujo vencimento das operações na data de efetiva aplica-
ção seja igual ou inferior a 90 dias, e apresentam risco insignificante de
mudança de valor justo, que são utilizados pela Corretora para gerencia-
mento de seus compromissos de curto prazo:

  2018   2017
Disponibilidades      47        4
Depósitos bancários 8 4
Reservas livres 35 -
Disponibilidades em moedas estrangeiras        4         -
Total caixa e equivalentes de caixa      47        4
5. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos:
a) Títulos e valores mobiliários: Em 30 de junho de 2018 e 2017, os títulos
e valores mobiliários estavam classificados como disponíveis para venda.
O valor de custo e o valor de mercado e a classificação por vencimentos
estavam assim representados:                                              2018

Vencimento
Carteira Própria Acima de 1 ano Mercado  Custo
Letras Financeiras do Tesouro                  785        785     785
Total                  785        785     785

                                             2017
Vencimento

Carteira Própria Acima de 1 ano Mercado  Custo
Letras Financeiras do Tesouro               1.729     1.729  1.729
Total               1.729     1.729  1.729
b) Instrumentos financeiros derivativos: Em 30 de junho de 2018 e 2017
não havia operações com instrumentos financeiros derivativos. 6. Rela-
ções interfinanceiras: Em 30 de junho de 2018 está representado por va-
lores vinculados ao Banco Central do Brasil referente a aumento de capital
social. 7. Outras obrigações   2018   2017
Fiscais e previdenciárias      59      39
Impostos e contribuições a recolher 59 39
Diversas      67      12
Despesas com pessoal 52 -
Outras despesas administrativas 15 12
8. Patrimônio Líquido: a. Capital Social: O capital social no montante de
R$ 3.600 (R$ 1.800 em 2017), está representado por 3.600.000 cotas
(1.800.000 cotas em 2017), totalmente integralizada por cotistas domicilia-
dos no país. Em 06 de março de 2018 foi deliberado o aumento de capital
social no montante de R$ 800, passando de R$ 1.800 para R$ 2.600, medi-
ante a emissão de 800.000 (oitocentos mil) cotas. Este processo foi apro-
vado pelo Banco Central do Brasil em 19 de março de 2018. Em 27 de junho
de 2018 foi deliberado o aumento de capital social no montante de R$ 1.000,
passando de R$ 2.600 para R$ 3.600, mediante a emissão de 1.000.000
cotas. Este processo está em fase de aprovação pelo Banco Central do
Brasil. 9. Composição de saldos relevantes da demonstração de resulta-

Ativo                                                  . N E   2018   2017
Ativo Circulante
Disponibilidades 4 47 4
Créditos vinculados - dep. Banco Central 6 1.000 -
Diversos 6 -
Despesas antecipadas      12         -

Total do ativo circulante  1.065        4
Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
Carteira própria - TVM 5     785  1.729

Imobilizado
Outras imobilizações de uso 132 -
(-) Depreciações acumuladas     (15)         -

3.d     117         -
Intangível
Ativos Intangíveis 9 1
(-) Amortização acumulada       (1)         -

3.e        8        1
Total do ativo não circulante     910  1.730
Total do ativo  1.975  1.734

Passivo e patrimônio líquido                . N E   2018   2017
Passivo circulante
Fiscais e previdenciárias 59 39
Diversas      67      12

7     126       51
Patrimônio líquido
Capital social:
De domiciliados no país 8 3.600 1.800

Prejuízos acumulados (1.751)    (117)
Total do patrimônio líquido  1.849  1.683
Total do passivo e do patrimônio líquido  1.975  1.734

Demonstrações dos Resultados N E   2018   2017
Receita de intermediação financeira
Resultado de operações com TVM 24 3
Resultado de operações de câmbio     131         -

Resultado bruto da intermediação financeira 155 3
Outras (despesas)/receitas operacionais
Receitas de prestação de serviços 64 -
Despesas de pessoal 9 (534) (101)
Outras despesas administrativas 10 (427) (19)
Despesas tributárias (23) -
Outras receitas operacionais        1         -

   (919)    (120)
Resultado oper. antes da trib. s/lucro e partic.    (764)    (117)
Prejuízo do semestre    (764)    (117)
(Prejuízo) por mil cotas - R$ (0,21) (0,06)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Prejuízos

  Social Acumulados        Total
Saldo do início do semestre 29/05/17 - - -
Integralização de capital 1.800 - 1.800
Prejuízo do semestre           -            (117)        (117)

Saldo no fim do semestre 30/06/17     1.800            (117)      1.683
Mutações do semestre 1.800 (117) 1.683
Saldo do início do semestre 01/01/18 1.800 (987) 813
Aumento de capital 1.800 - 1.800
Prejuízo do semestre           -            (764)        (764)

Saldo no fim do semestre 30/06/18    3.600         (1.751)      1.849
Mutações do semestre 1.800 (764) 1.036

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Fluxos de caixa das atividades operacionais   2018   2017
Prejuízo do semestre (764) (117)
Depreciações e amortizações        9         -

   (755)    (117)
Variação de ativos e obrigações
(Aum.) redução em TVM e instrum. financ. derivativos (61) (1.729)
(Aumento) redução em relações interfinanceiras (1.000) -
(Aumento) redução de outros créditos (3) -
(Aumento) redução de outros valores e bens (2) -
Aumento (redução) em outras obrigações 59 51
Imposto de renda e contribuição social pagos       (1)         -

(1.008) (1.678)
Caixa líquido aplicado das atividades operacionais (1.763) (1.795)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Inversões em imobilizado de uso (7) -
Inversões líquidas no intangível       (2)       (1)
Caixa líquido aplicado nas atividades de invest.       (9)       (1)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento pela integralização de capital  1.800  1.800
Caixa líquido proveniente das atividades de financ. 1.800 1.800
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa      28        4
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre 19 -
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre      47        4
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa      28        4Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis

1. Contexto operacional: A IB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. (“Corretora”), iniciou suas atividades em 29 de maio de
2017, e foi autorizado para funcionamento pelo Banco Central do Brasil em
21 de dezembro de 2017. Tem por objeto social: a) comprar e vender títulos
e valores mobiliários por conta própria e de terceiros, observada regulamen-
tação baixada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e pelo Banco
Central do Brasil (“BACEN”) nas suas respectivas áreas de competências;
b) intermediar operações de câmbio; c) realizar operações no mercado de
câmbio, conforme legislação em vigor; d) realizar operações compromissa-
das; e) prestar serviços de intermediação e de assessoria ou assistência
técnica, em operações e atividades nos mercados financeiros e de capi-
tais; f) exercer outras atividades expressamente autorizadas, em conjunto,
pelo BACEN e pela CVM. 2. Base de apresentação e elaboração das de-
monstrações contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas e
estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, requeridas para o semestre findo em 30 de junho de 2018 e 2017,
as quais levam em consideração as disposições contidas na Lei das Soci-
edades por Ações - Lei nº 6.404/76 alterada pelas Leis nº 11.638/07 e
11.941/09, além das normas do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) e do
BACEN. Foram adotados para fins de divulgação os pronunciamentos, as
orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (“CPC”) homologados pelos órgãos reguladores relacionados ao
processo de convergência contábil internacional que foram aprovados pelo
CMN e BACEN e estão consubstanciados no Plano Contábil das Institui-
ções do Sistema Financeiro Nacional (“COSIF”). A autorização para conclu-
são das demonstrações contábeis foi dada pela Administração em 31 de
julho de 2018. 3. Resumo das principais práticas contábeis: As principais
práticas contábeis são assim resumidas: a) Apuração do resultado: As
receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. b)
Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem as disponibilidades em mo-
eda nacional, os depósitos bancários disponíveis e títulos e valores mobi-
liários, com conversibilidade imediata ou com prazo original igual ou inferior
a noventa dias, conforme prevê a Resolução BACEN nº 3.604/08. c) Títulos
e valores mobiliários: Os títulos e valores mobiliários são classificados de
acordo com a intenção de negociação, pela Administração, independente
dos prazos de vencimentos dos papéis, em três categorias específicas,
atendendo aos seguintes critérios de contabilização: (i) Títulos para nego-
ciação - adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente nego-
ciados, sendo que os rendimentos auferidos e o ajuste ao valor de mercado
são reconhecidos em contrapartida ao resultado do exercício. Os títulos
classificados nessa categoria são apresentados no ativo circulante do
balanço patrimonial, independentemente do prazo de vencimento; (ii) Títu-
los mantidos até o vencimento - adquiridos com a intenção e capacidade
financeira para sua manutenção em carteira até o vencimento, são avalia-
dos pelos custos de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em
contrapartida ao resultado do exercício; e (iii) Títulos disponíveis para
venda - que não se enquadrem como para negociação nem como mantidos
até o vencimento, e são registrados pelo custo de aquisição com rendimen-
tos apropriados a resultado e ajustados pelo valor de mercado em
contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido, deduzidos dos efei-
tos tributários. O valor de mercado dos títulos públicos é apurado segundo
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capi-
tais - ANBIMA, que determina o valor líquido provável de realização através
de parâmetros que compreendem, entre outros, o preço médio de negocia-
ção para títulos e valores mobiliários semelhantes em relação aos prazos
de pagamento e vencimento. d) Imobilizado de uso: São registrados pelo
custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear, com
base em taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos
bens segundo parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária,
sendo de 20% a.a. para “Sistema de Processamento de Dados” e de 10%
a.a. para as demais contas. e) Intangível: São registrados os direitos adqui-
ridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da

Demonstrações dos Resultados Abrangentes
  2018   2017

Resultado do semestre    (764)    (117)
Resultado abrangente do semestre    (764)    (117)

do: a) Despesas com pessoal   2018   2017
Despesas com honorários (139) (82)
Despesas com proventos (209) -
Despesas com encargos sociais (103) (19)
Despesas com benefícios (81) -
Despesas com estagiários (1) -
Despesas com treinamento       (1)         -

   (534)    (101)
b) Outras despesas administrativas   2018   2017
Despesas com aluguel (32) (12)
Despesas com comunicações (16) -
Despesas com manutenção e conservação (15) -
Despesas com processamento de dados (166) -
Despesas com serviços técnicos especializados (131) (7)
Outras despesas administrativas      (67)         -

   (427)      (19)
10. Gerenciamento da estrutura de capital: O gerenciamento de capital
tem como objetivo a constante avaliação de nossa disponibilidade de recur-
sos financeiros e patrimoniais necessários às atividades operacionais,
atendendo a Resolução 4.557 de 23/02/2017 do Banco Central do Brasil.
Define-se gerenciamento de risco de capital como o processo contínuo de
monitoração e controle de capital mantido pela Corretora, avaliação da ne-
cessidade de capital para fazer face aos riscos que a Corretora está sujeita
e necessidade de capital considerando os objetivos estratégicos da mes-
ma. Risco operacional: A Corretora adota a política de gerenciamento de
risco operacional, em conformidade com a Resolução 4.557 de 23/02/2017,
que considera risco operacional como a possibilidade da ocorrência de
perda resultante de eventos externos ou de falhas, deficiências ou
inadequação de processos internos, pessoas ou sistemas. O monitoramen-
to dos riscos operacionais é realizado continuamente por meio de registros
de eventos de perdas, garantindo que os eventos relacionados a esse risco
sejam identificados e reportados. Risco de mercado: A Corretora se encon-
tra apta a atender as exigências da Resolução nº 4.557/17que trata da
estrutura de gerenciamento do risco de mercado, nos prazos estabeleci-
dos. O Risco de mercado implica no monitoramento e revisão da exposição
a todos os riscos geradores de perdas potenciais de valor de instrumentos
ou produtos financeiros provenientes de movimentos dos mercados relaci-
onados aos produtos oferecidos pela IB. Também na análise de contrapar-
tes, designação de taxas de risco internas e estabelecimento de limites de
remessas. Risco de Liquidez: Visando o atendimento a Resolução nº 4557/
17 do Banco Central do Brasil, a Corretora considera risco de liquidez a
possibilidade de a instituição não ser capaz de honrar eficientemente suas
obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, incluindo as de-
correntes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e
sem incorrer em perdas significativas e também conseguir negociar a preço
de mercado uma posição, devido ao seu tamanho elevado em relação ao
volume normalmente transacionado ou em razão de alguma descontinuida-
de no mercado. 11. Limites operacionais: Limites operacionais: Os limites
mínimos de patrimônio líquido compatível com o grau de risco decorrente da
exposição das financeiras (Acordo da Basileia) e limites máximos de diver-
sificação de risco e aplicação de recursos no ativo permanente são apura-
dos conforme critérios estabelecidos pela Resolução nº 2.723/00 do CMN
Em 30/06/2018 os limites operacionais estão devidamente atendidos, com
confortável margem reportada entre o Patrimônio de referência e o mínimo
exigido para o RWA. A situação em relação ao risco da exposição das ope-
rações financeiras, está assim representada:   2018
Ativos ponderados pelo risco RWA (Risk Weighted Asset) 6.882
Patrimônio de referência para comparação com RWA 841
Patrimônio de referência mínimo exigido para o RWA 594
Índice de Basileia 12,22%
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Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da IB Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda (“Corretora”) que compreendem
o balanço patrimonial em 30 de junho de 2018 e as respectivas demonstra-
ções do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, bem como
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevan-
tes, a posição patrimonial e financeira da Corretora em 30 de junho de 2018,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras”. Somos independentes em relação à Corretora de acordo com
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião sem ressalva.
Outros assuntos: Conforme mencionado na nota explicativa nº 1 (contexto
operacional), a Corretora está em fase inicial de suas operações e as de-
monstrações financeiras estão sendo apresentadas e foram preparadas no
pressuposto da continuidade normal de suas atividades. Nossa opinião não
contém modificação em virtude desse assunto. Responsabilidade da admi-
nistração pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsá-
vel pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financei-
ras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às

Corretoras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das de-
monstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Corretora continuar operando, divulgando, quando aplicá-
vel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras a não
ser que a administração pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas ope-
rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações. Os responsáveis pela administração da Corretora
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elabo-
ração das demonstrações financeiras. Responsabilidade do auditor pela
auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter
segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opi-
nião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma ga-
rantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções rele-
vantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro
e são consideradas relevantes quando individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões eco-
nômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
financeiras.Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profis-
sional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demons-
trações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro,
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente

para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção re-
levante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi-
cação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendi-
mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos
da Corretora. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e
a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evi-
dências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em rela-
ção a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da Corretora. Se con-
cluirmos que existe incerteza significativa devemos chamar atenção em
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demons-
trações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulga-
ções forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, even-
tos ou condições futuras podem levar a Corretora a não mais se manter em
continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e
os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequa-
da. • Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito,
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiênci-
as significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos. Ribeirão Preto SP, 22 de outubro de 2018.

BLB Auditores Independente - CRC 2SP023165/O-2
Rodrigo Garcia Giroldo - CRC 1SP222658/O-9

Madeira Energia S.A. - Mesa
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866

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 29 de novembro de 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 até R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais), mediante a emissão de até
301.274.623 de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,4315
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, 14 de novembro de 2018. 

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

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 29/11/2018 às 08h55/2º Público Leilão: 30/11/2018 às 12h00

HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 1014, com escritório à Rua Tenen-
te Negrão, 140, 3° andar, CEP: 04530-030, São Paulo/SP, autorizado por BANCO INTER 
S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos 
termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Finan-
ciamento Imobiliário, o seguinte imóvel urbano: Prédio com a área construída de 68,00m², 
situado na Rua Dom João Batista Neri, n° 180, n° 29° Subdistrito - Santo Amaro, e seu terreno 
medindo 5,80m, de frente, igual metragem nos fundos, por 16,59m de ambos os lados, da 
frente aos fundos, confrontando-se do lado direito com a casa n° 174, do lado esquerdo com 
a casa n° 184 ambas da mesma rua, e nos fundos com João Pereira da Silva. Contribuinte: 
173.296.0002 -3. Imóvel devidamente matriculado no 11° Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de São Paulo/SP, sob n° 214.640. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR:  R$ 471.506,20 
(Quatrocentos e Setenta e Um Mil, Quinhentos e Seis Reais e Vinte Centavos); 2º PÚBLI-
CO LEILÃO: R$ 216.000,00 (Duzentos e Dezesseis Mil Reais). O arrematante pagará à vis-
ta, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, im-
postos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas as despesas que ven-
cerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no estado em que se encontra. 
Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante, nos termos do art. 
30 da lei 9.514/97. Fica a Fiduciante MARIANA CASTRO DIAS, CPF nº 410.624.078-57 e CI 
nº 42.941.215-0-SSP/SP, intimado(s) da data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) 
fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, 
incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, 
mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço 

sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo 
valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme 
estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo  27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já 
tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão 
obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo através do site www.sold.com.br.

Mude suas 
atitudes

Maristela Negri Marrano(*)

Imagine-se sentado 

na beira de um lago, 

observando o banho do 

bem-te-vi

Ele simplesmente se en-
trega ao momento e após 
um voo rasante depara-se 

com a água. Aproveita o instante 
presente, não reclama se a água 
está fria ou quente demais, 
simplesmente se banha. A na-
tureza nos ensina que o agora 
alimenta as experiências do que 
vem a seguir. Seja o que for que 
acreditamos, isso vira verdade 
para nós. 

Criamos determinados pa-
drões de pensamentos, os quais 
se tornam a nossa realidade 
e, às vezes, ela é pautada em 
lamentações, reclamações, viti-
mizações, pessimismo perante a 
vida. Wallace Liimaa, coaching 
quântico, nos alerta: “Se o seu 
canal mental está na frequência 
da reclamação e da vitimização, 
você vai continuar atraindo 
situações e experiências para a 
sua vida que vão reforçar esse 
padrão. A ciência comprova que 
atraímos para a nossa vida aquilo 
que somos e acreditamos”.

E aí afi rmamos e cantamos Do-
rival Caymmi: “Eu nasci assim, 
eu cresci assim, eu sou mesmo 
assim, vou ser sempre assim...”. 

Nos acomodamos e não que-
remos sair da zona de conforto 
e nossa mente continua na 
frequência da reclamação e 
da vitimização, concentrando 
toda a atenção em olhar para o 
problema em vez de olhar para 
a solução. Sintonize sua mente 
em soluções e acredite: elas, de 
fato, são possíveis. 

John Milton, poeta e intelec-
tual inglês, já dizia: “A mente é 
um lugar em si mesma, e em si 
mesma pode fazer do céu, um 
inferno, e do inferno, um céu”. 
Pois bem, creio que todos nós 
preferimos fazer de nossa mente 
um céu. Para tanto, faz-se neces-
sário ter consciência dos nossos 
padrões de pensamento e ciência 
de que os mesmos podem ser 
mudados, graças à neuroplasti-
cidade (capacidade do cérebro 
de se adaptar a novas situações) 
e a neurogênese (nascimento de 
novos neurônios).

Então, o que fazer? Treine 
sua mente para criar novos há-
bitos, desenvolva uma atitude 
proativa e otimista perante a 
vida, saindo das reclamações, 
lamentações e vitimizações. 
Desapegue de verdades pré-
-concebidas, pois é em nossa 
própria mente que as mudanças 
acontecem. Já falava Gandhi: 
“Seja a mudança que você quer 
ver no mundo”. Queria dizer 
que a mudança começa dentro 
de cada um de nós!

Convite para hoje: Mude a 
forma predominante como pensa 
e se abra para as infi nitas pos-
sibilidades.

Gratidão! 

(*) - É sócia diretora do Centro 
de Longevidade e Atualização de 

Piracicaba, pós-graduada
em Neurociências aplicadas a 

longevidade (UFRJ) e mestre em 
Educação Física pela Unimep.

(maristela@centroclap.com.br).

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171
netjen@netjen.com.br
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Especial

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Brasil já teve 2 presidentes 
militares eleitos nas urnas

Ricardo Westin/Ag. Senado/Arquivo S

Os presidentes do passado, apesar de separados por três 
décadas, tinham muito em comum. Hermes e Dutra 
estavam no topo da hierarquia militar, eram idolatrados 

na caserna, ocupavam postos do alto escalão do governo e se 
lançaram na disputa pelo Palácio do Catete como candidatos do 
establishment.

Hermes era marechal e fora ministro da Guerra do presidente 
Affonso Penna. Dutra ocupava o posto de general e também 
chefi ara o Ministério da Guerra, no governo ditatorial de Getúlio 
Vargas. Como ministros, executaram medidas que modernizaram 
as Forças Armadas, o que lhes rendeu o apoio maciço das tropas.

Os dois venceram a eleição sem grande esforço. Hermes foi 
o candidato ofi cial das oligarquias estaduais, que manipulavam 

a seu favor as urnas da República Velha. Na época de Dutra, 
as votações não sofriam tanta fraude. O que contou foi o apoio 
público que recebeu do sempre popular Vargas.

Hermes e Dutra também tinham suas diferenças. No Brasil de 
1910, ser candidato militar era um problema. Em 1945, um trunfo.

Quem enfrentou o marechal Hermes nas urnas foi o senador 
Ruy Barbosa (BA). Segundo documentos históricos guardados no 
Arquivo do Senado, Ruy fez discursos em que atacou o adversário 
citando justamente a sua origem militar.

— As nações, senhores, não armam seus Exércitos para serem 
escravizadas por eles. As nações não fazem seus marechais para 
que eles venham a ser na paz os caudilhos de facções ambiciosas 
— bradou Ruy num discurso.

Quando subir a rampa do Palácio 
do Planalto, Jair Bolsonaro se 
tornará o terceiro militar a ganhar 
a Presidência nas urnas. Antes de 
Bolsonaro, que é capitão reformado 
do Exército, os militares que 
governaram o país escolhidos pelo 
voto popular foram Hermes da 
Fonseca (1910-1914) e Eurico Dutra 
(1946-1950)

Hermes da Fonseca, Eurico Dutra e Jair Bolsonaro: militares escolhidos para a Presidência pelo voto popular.

Reprodução e Arquivo Pessoal Família Bolsonaro

Na visão dele, qualquer fardado que chegasse à Presidência 
transformaria o Brasil numa ditadura, tal qual haviam feito os 
marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Hermes, por 
sinal, era sobrinho de Deodoro.

General x brigadeiro
Para os aliados de Hermes, o Brasil não deveria temer a farda 

do marechal.

— Subindo ao poder, o marechal Hermes da Fonseca fará um 
governo eminentemente civil, sem que as classes militares se 
proponham a superpor-se ao elemento civil, porque este é o com-
promisso assumido por Sua Excelência perante o país, além de 
que na sociedade já vai passando a fase guerreira — argumentou 
o senador Cassiano do Nascimento (RS).

Ruy Barbosa batizou sua candidatura de Campanha Civilista. 
O chefe da nação, para ele, tinha que ser civil. Sem o suporte 
das elites estaduais, contudo, a Campanha Civilista naufragou.

Na campanha do general Dutra, ao contrário, a patente militar 
não serviu de arma para os adversários. Até porque o principal 
oponente também era um fardado, oriundo da Aeronáutica: o 
brigadeiro Eduardo Gomes.

O consultor legislativo do Senado Fernando Trindade, que tem 
formação em história, explica:

— Dutra governou logo depois que a Segunda Guerra Mundial 
acabou e no momento em que a Guerra Fria se iniciou. Nesse 
contexto belicoso, era natural que um militar assumisse o poder. 
Isso ocorreu não só no Brasil. Tivemos Churchill no Reino Unido, 
Perón na Argentina, Eisenhower nos Estados Unidos, De Gaulle 
na França.

No Brasil, militares apareceriam nas cédulas eleitorais até o 
golpe de 1964. Em 1950, Getúlio Vargas derrotou Eduardo Go-
mes, candidato outra vez. Em 1955, JK venceu o general Juarez 
Távora. Em 1960, Jânio Quadros bateu o marechal Henrique Lott.

Dutra tomou posse trajando farda, mas prometeu que não faria 
um governo militar e que seria “o presidente de todos os brasi-
leiros”. A promessa foi cumprida. Ele permitiu que a Assembleia 
Nacional Constituinte elaborasse uma nova Constituição com 
total liberdade. Não reagiu sequer quando os constituintes lhe 
reduziram o mandato de seis para cinco anos.

— Depois do longo período de exceção em que vivemos [a dita-
dura do Estado Novo], o presidente Eurico Dutra aí está altaneiro, 
discreto e modesto, sem procurar popularidade barata, preocu-

pado somente em cumprir o seu 
dever — discursou o senador 
Novaes Filho (PSD-PE).

— O senhor presidente 
conhece perfeitamente suas 
atribuições e diz, proclama, 
grita e tem demonstrado com 
a eloquência dos exemplos que 
jamais sairá do seu “livrinho 
vermelho”, que é a Constituição 
— acrescentou o colega Olavo 
Oliveira (PSP-CE).

Enquanto Dutra encerrou o 
mandato com a popularidade 
nas alturas, Hermes saiu exe-
crado do Catete. Seu governo 
foi marcado por um truculento 
estado de sítio, pela execução 
dos rebeldes da Revolta da 
Chibata e pela intervenção 
federal em diversos estados, 
com a derrubada de gover-
nadores e o bombardeio de 
Salvador.

Viúvos no Catete
No âmbito familiar, uma infeliz coincidência aproxima Hermes 

e Dutra. Ambos fi caram viúvos durante o mandato. A mulher 
do marechal, Orsina da Fonseca, morreu em 1912. No dia 
seguinte, o senador Nilo Peçanha (RJ) propôs ao Senado que 
criasse uma comissão para levar um abraço de condolências 
ao presidente.

— Penso que o Senado não é insensível ao desgosto por que 
acaba de passar o chefe da nação pela perda irreparável de sua 
estremecida esposa — afi rmou Nilo, que obteve a aprovação de 
sua proposta por unanimidade. Hermes voltaria a se casar em 
1913, com a caricaturista Nair de Teffé.

A mulher do general, Carmela Dutra, morreu em 1947. Católica 
radical, ela tinha o apelido de Dona Santinha.

— O infausto acontecimento privou a sociedade brasileira de 
um dos seus mais nobres ornamentos. Dona Carmela enobreceu a 
sociedade pela inteligência e pela força militante da sua profunda 
fé católica — discursou o senador Georgino Avelino (PSD-RN).

O Brasil também teve militares que viraram presidentes sem 
passar pelo crivo popular. Foram sete, que chegaram ao poder 
após golpes. Os primeiros foram Deodoro e Floriano, protagonis-
tas da derrubada da Monarquia, em 1889. Depois, os generais da 
ditadura de 1964: Humberto Castello Branco, Arthur da Costa 
e Silva, Emílio Médici, Ernesto Geisel e João Figueiredo. O his-
toriador e militar reformado Sergio Murillo Pinto, autor do livro 
Exército e Política no Brasil, afi rma:

— Os militares, em mais de uma ocasião, entraram na política 
atropelando a Constituição. Hermes e Dutra mostram que houve 
exceções. Hermes fez um governo desastroso, mas Dutra garantiu 
a volta do país à normalidade democrática. Para a democracia, o 
importante é que o presidente e o governo não sejam tutelados 
pelos militares e que a Constituição seja sempre respeitada.
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Jair Bolsonaro nas fi leiras do Exército.

Imprensa noticia posse do marechal Hermes, em 1910, e vitória do general Dutra, 
em 1945: militares que chegaram à Presidência pelo voto popular.
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netjen@netjen.com.br

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

T : 3043-4171
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INICÍO A COLUNA comentando a doença da atriz Susana Vieira 
que aos 76 anos enfrenta leucemia. A assessoria da atriz confi rma que 
ela está com a doença há cerca de três anos mas vem se cuidando. 
Susana já passou por várias sessões de quimioterapia e por causa 
desse tratamento não tem sido escalada para as novelas. 

O TRABALHO MAIS RECENTE DELA FOI ‘OS DIAS ERAM 

ASSIM’ (2017). A informação da doença da atriz foi dada na última 
segunda-feira e confi rmada pela sua assessoria. Porém a coluna teve 
informação que o estado de saúde dela é estável. Inclusive, Suzana 
afi rmou ter a doença durante a gravação do programa do Faustão 
que só vai ao ar em janeiro de 2019.

NESSE PROGRAMA QUE FOI DENOMINADO ‘A PIZZA 

DO FAUSTÃO’, em comemoração aos seus 30 anos, contou com 
a presença de uma boa parte do elenco da Globo. Susana Vieira co-
meçou a carreira na TV em 1962 e sempre disse na mídia que tem 
mais de 50 anos de Globo.

ELA NÃO VEM SENDO ESCALADA NAS NOVELAS por 
causa de sua enfermidade, segundo a direção de Dramaturgia da 
emissora. No fi nal de 2017, Suzana falou publicamente sobre outro 
problema de saúde que teve. Ela sentiu dores na perna ao voltar de 
Miami para o Brasil.

NA OPORTUNIDADE A ATRIZ ASSIM QUE CHEGOU AO 

RIO foi internada e diagnosticada com trombose, mas sem maiores 
complicações. Aproveitou e não estendeu mais o assunto até porque 
não era interessante naquele momento e muito menos mencionou 
a leucemia.

A DOENÇA DA ATRIZ,é um câncer que ataca os tecidos forma-
dores do sangue,inclusive a medula óssea. Há muitos tipos e níveis 
de gravidade da doença e o paciente pode precisar de transplante 
de células tronco. Segundo á assessoria da atriz, ela tem leucemia 
mas  totalmente controlada.

SUSANA VIEIRA É CONSIDERADA UMA DAS ATRIZES 
linha de frente da Globo e seu afastamento das novelas vem de um 
modo geral preocupando a direção da emissora, pois ela é extrover-
tida e alegre no seu ambiente de trabalho e acima de tudo admirada 
por todos.

A GRANDE VERDADE É QUE OS ÍCONES DA TV BRASI-

LEIRA estão envelhecendo e adoecendo deixando uma lacuna para 
os novos valores da nossa televisão, onde as mudanças  já vem sendo 
feitas no setor de teledramaturgia com novos talentos sendo lança-
dos. Com isso só restará aos telespectadores as lembranças de um 
passado de glamour com grandes nomes como o de Susana Vieira ,

FRASE FINAL: Nem tudo que reluz é ouro.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br

ODONTOCLINIC S.A.
CNPJ/MF Nº 11.519.109/0001-56.

AVISO AOS ACIONISTAS
Conforme deliberado na AGOE, realizada em 13 de novembro de 2018,  às 9h (“AGOE”), foi aprovado o aumento 
do capital social no valor de R$ 4.499.794,08 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, setecentos 
e noventa e quatro reais e oito centavos), mediante a emissão de 8.332.952 (oito milhões, trezentas e trinta 
e duas mil, novecentas e cinquenta e duas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço unitá-
rio de emissão de R$ 0,54 (cinquenta e quatro centavos de real), sendo que, em respeito ao artigo 171, §2º, 
da Lei nº 6.404/76, fica garantido aos acionistas minoritários o direito de preferência na subscrição do referi-
do aumento, na proporção em que participam do capital social, nos seguintes termos: (a) o eventual exercício 
de direito de preferência somente será aceito pela Companhia mediante integralização das ações subscritas à 
vista, em dinheiro, (b) a importância paga pelos acionistas minoritários que exercerem o direito de preferência 
terá o tratamento previsto no § 2º, do Artigo 171, da Lei nº 6.404/76 devendo ser entregue à acionista con-
troladora da Companhia, qual seja OSA Participações S.A. (CNPJ/MF: 11.964.439/0001-50), (c) a intenção de 
exercício de direito de preferência deverá ser comunicada à Companhia, por escrito, em até 30 dias a contar 
desta data, e (d) o silêncio de acionista minoritário, decorrido o prazo aqui estabelecido, será entendido como 
renúncia ao direito de preferência. A ata da AGOE encontra-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. 

Santana do Parnaíba, 14 de novembro de 2018. A Diretoria

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:
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EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
condições. IMÓVEL

Obs.: (i)
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 04/12/2018, às 10:25 horas, e 2º Leilão dia 06/12/2018, às 10:25 horas. LOCAL: Av. 

Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES FIDUCIANTES: VERA LÚCIA DE FREITAS, 
CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco 

Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 765.521,47 (Setecentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte e um reais 
e quarenta e sete centavos) 2º leilão: R$ 419.348,75 (Quatrocentos e dezenove mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco 
centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 após 1ª Vara da Família e Sucessões - Regional Santana. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE VITORIA APARICIO PIRES E 
OUTRO, REQUERIDO POR ROSEMERY APARECIDA PIRES - PROCESSO Nº1015097-
64.2016.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo Assiz Ricci, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida 
em 12/07/2018, foi decretada a INTERDIÇÃO de VITORIA APARICIO PIRES, RG. 5.832.384-3, 
CPF 091.614.988-90, por ser portadora de comprometimento de raciocínio lógico, havendo restrição 
total para os atos de vida negocial e patrimonial, como fazer empréstimos, conciliar, dar quitação, 
alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado. O quadro descrito é irreversível. Fica nomeado(a) 
como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). ROSEMERY APARECIDA PIRES, RG. 
15.968.487- SSP/SP, CPF 089.826.858-39. O presente edital será publicado por três vezes, com 
intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. 

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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RETIRADA DE PRÓ-LABORE NA MATRIZ E FILIAL
Empresa possui Matriz e Filial, com o mesmo sócio administrador, como 
tem que ser realizado a retirada de Pró-labore? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAIS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ADMISSÃO, TÍTULO 
ELEITORAL CANCELADO, O FUNCIONÁRIO PODE SER ADMITIDO? 

Não há uma legislação específica estabelecendo a documentação 
necessária para admissão. Por lei, o título de eleitor não é um docu-
mento obrigatório para a contratação, contudo a ausência do mesmo, 
tem causado dificuldades (impossibilidade) na realização do cadastro 
do E-Social, o que na prática equivale a não contratar o mesmo.

RESCISÃO POR ACORDO
Na rescisão por acordo entre funcionário e empresa, o aviso indenizado 
paga-se metade e no caso do aviso trabalhado o funcionário deve traba-
lhar 15 dias apenas? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR SÍNDICO PROFISSIONAL
Qual deve ser o procedimento para o condomínio contratar um Síndico 
Profissional? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAIS EMPRESAS ESTÃO OBRIGADAS A FAZER O LTCAT, PARA 
APOSENTADORIA ESPECIAL?

A emissão do LTCAT somente será obrigatória para os trabalhadores 
expostos à agentes nocivos que permitam a aposentadoria especial, 
conforme anexo IV do Decreto 3048/99 e IN 77/2015, artigo 258, I “a”. 
O PPRA e demais laudos exigidos por Lei (art. 195 da CLT) deverão 
demonstrar a existência dos agentes e a consequente emissão do LTCAT.

CONTRATAR MENOR APRENDIZ
As empresas do Simples estão obrigadas a contratar menor aprendiz? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Letícia de Carvalho Pimentel (*)

Com o advento do blo-
ckchain, que se trata de 
uma cadeia de dados na 

qual cada transação acrescen-
ta um bloco de informações, 
que fi ca registrado de forma 
criptografada e permanente, 
não podendo ser deletado ou 
alterado, surgiram os chamados 
contratos inteligentes, ou smart 
contracts, que são contratos 
elaborados com programas de 
computador que se auto exe-
cutam assim que acontece um 
determinado evento.

Um exemplo amplamente 
popular de smart contract 
são os aplicativos de serviço 
de motorista particular: ao 
solicitar um carro, imediata-
mente o valor da corrida entra 
na fatura do cartão de crédito 
registrado, realizando auto-
maticamente o pagamento 
pelo serviço; e, se a corrida não 
for realizada, o valor cobrado 
também é automaticamente 
devolvido na fatura. Os smart 
contracts não são feitos em 
documento físico e escrito, 
mas sim em forma de código 
de programação executável 
em computador. 

Entretanto, mesmo não 
sendo um documento tradi-
cional, ele também é capaz de 
defi nir regras, consequências, 
obrigações, prerrogativas e 
sanções às partes. A carac-
terística mais marcante dos 
contratos inteligentes é a sua 
auto liquidação, que facilita 
a negociação e garante o 
cumprimento das condições 
contratuais, especialmente as 
pecuniárias, tornando desne-

Nova era: Contratos Inteligentes
A tecnologia chegou ao direito e as relações contratuais não fi caram de fora

R
ep

ro
du

çã
o será a atuação do Poder Ju-

diciário. Poderíamos refl etir, 
por exemplo, acerca de como 
ocorreria uma tentativa de res-
cisão unilateral do contrato via 
judicial: como efetivar a decisão 
judicial, visto que o contrato é 
imutável e irá continuar exe-
cutando automaticamente suas 
obrigações independentemen-
te de fatores alheios? 

Sob outro aspecto, como o Ju-
diciário poderia agir nos casos 
em que contratos inteligentes 
forem criados desrespeitando 
dispositivos legais, visto serem 
permanentes e inalteráveis; e 
há ainda uma questão de juris-
dição: sendo o blockchain uma 
rede descentralizada e sem ter-
ritório específi co, quem deterá 
a jurisdição sobre os contratos?

A mudança e o avanço tec-
nológico estão aumentando a 
cada dia. 

Portanto, não é possível igno-
rar essa nova realidade e nem 
seu impacto no Direito e nas 
relações jurídicas, assim como 
cabe aos profi ssionais do direito 
assumirem seu pioneirismo na 
resposta aos questionamentos 
que essa nova tecnologia susci-
ta, bem como buscar soluções 
práticas e inteligentes. 

Logo, cumpre acompanhar-
mos o desenvolvimento dessa 
nova ferramenta e nos adaptar-
mos a ela, utilizando-a em prol 
dos interesses do cliente e com 
o intuito de facilitar as relações 
e negociações das mais diversas 
naturezas.

(*) - Advogada na área consultiva 
Empresarial Cível e Compliance da 

Correia da Silva Advogados, graduada 
em Direito pela Universidade Federal 

Fluminense (UFF).

cessário que o credor recorra 
ao Poder Judiciário. 

A grande aposta nos smart 
contracts é a busca pela 
certeza do cumprimento das 
obrigações contratuais. Além 
disso, os smart contracts ge-
ram otimismo na contratação 
de serviços e negociações de 
compra e venda, pois repre-
sentam uma possibilidade de 
redução de preços e de não 
judicialização de confl itos e 
processos de cobrança, na 
medida em que esses contratos 
são auto executáveis e dispen-
sam intermediários.

Ainda não há jurisprudência 
no Brasil que trate do tema, 
visto se tratar de um assunto 
novo envolvendo o aspecto 
jurídico e o avanço tecnológi-
co. Entretanto, já é possível 
traçar algumas situações que 
podem suscitar preocupações 
quanto ao uso dos contratos 
inteligentes. A primeira questão 
envolve o erro humano: uma vez 
que o código está pronto e as 
informações são acrescentadas 
ao blockchain, não poderá ser 
alterado. 

Logo, sendo o código do 

contrato imutável e escrito 
por pessoas, este será passível 
de erros que não poderão ser 
modificados, podendo gerar 
prejuízos fi nanceiros ou afetar 
a realização de um serviço ou 
de obrigações previstas no 
contrato. Diante disso, se tor-
na ainda mais indispensável o 
trabalho do advogado na elabo-
ração altamente especializada 
de contratos e na previsão e 
mitigação de riscos, de forma a 
sempre garantir e resguardar os 
interesses e direitos das partes.

Não obstante, a atuação de 
hackers também se mostra 
uma preocupação acerca da 
segurança de dados dos con-
tratantes. A propósito, a pre-
ocupação com a proteção dos 
dados e informações pessoais 
na internet já mostra refl exos 
no mundo jurídico, tendo es-
pecial destaque o advento da 
Lei de Proteção de Dados (Lei 
nº 13.709/18). Logo, é possível 
observar o papel dos juristas em 
garantir segurança jurídica nas 
relações pessoais e comerciais.

Em se tratando de segurança 
jurídica, a questão é a ausência 
de lei e a indefi nição de como 

Alexandre Pierro (*)

Quando o termo “empresas sustentável” ga-
nhou notoriedade, a maioria das organizações 
não fazia ideia do que isso realmente signifi cava 
para o todo de seu negócio. 

Muitas delas abraçaram a causa por ques-
tões de preocupação ambiental, vendo na 
“moda” uma oportunidade de colocar em 
prática valores que já possuíam, e tantas outras 
simplesmente queriam se reafi rmar perante 
seus consumidores exigentes de uma postura 
renovada da empresa. Para não fi car para trás 
e perder público, quase todo mundo buscou 
se tornar um pouco mais sustentável. Talvez 
tenha sido esse um dos primeiros valores que 
mudaram a forma como as pessoas passaram 
a se relacionar com as marcas.

Na era do lover e hater, ser sustentável é 
quase uma demanda básica. Porém, a verdade 
é que muitos adotaram essa postura por uma 
questão de relacionamento, e não de valor 
de gestão empresarial, um erro básico. Por 
estarem distantes da realidade da sustenta-
bilidade, muitas empresas não entendiam, e 
ainda não entendem o potencial fi nanceiro de 
realmente cuidar do meio ambiente. Falando 
primeiramente do óbvio, a imagem da empresa 
nunca esteve tão em jogo quanto hoje. Ser sus-
tentável determina ter ou não um consumidor 
fi el. O boicote a marcas que agridem o meio 
ambiente, que poluem, tem escala mundial 
graças a internet. 

Ser sustentável é afi rmar que se respeita o 
consumidor, e que ele pode confi ar e “amar” sua 
marca, sem culpa, sabendo que indiretamente 
ele mesmo está fazendo um bem ao planeta. 
Seguindo essa lógica, realmente há muito a se 

ganhar com uma adequada gestão de resíduos. 
Empresas que implementam processos de 
gestão adequada de resíduos, ou cuidado com 
poluentes que possam ser gerados em suas 
produções, ganham em diversos momentos 
do processo produtivo. Basicamente temos 
que levar algumas coisas em consideração.

Primeiramente, os recursos naturais são 
fi nitos. Uma hora eles irão acabar, e mesmo 
que isso não aconteça no tempo de vida de 
um gestor X ou Y, a empresa precisa existir 
com o olhar no futuro, de forma a ser muito 
mais longeva do que seu fundador. Sendo 
assim, é preciso aproveitar o máximo de um 
recurso, e isso signifi ca, basicamente, aplicar 
a reciclagem. Reciclando é possível garantir 
que a matéria prima se renove, assim como a 
fonte de produção da empresa. Sem matéria 
prima, sem empresa. Isso não é discutível, é 
só a realidade.

Em um segundo momento é preciso se pre-
ocupar com o impacto ambiental da empresa 
na região onde ela se encontra. O Brasil é 
um dos países com mais processos por saúde 
ocupacional, dos funcionários, e das popu-
lações que moram ao redor das empresas. 
Poluentes mal descartados, não tratados, 
geram contaminação nas comunidades que, 
não só consomem o que a empresa produz 
como são parte de seu corpo de funcionários 
e seus familiares. Há perdas em mão de obra, 
e também em processos judiciais contra a 
empresa. A empresa acaba por se auto infl igir 
ataques em sua estrutura mais básica. 

O modo como a empresa lida com essas 
questões, a gestão de pessoal em seus aspectos 
físicos e psicológicos, determinam ganhos e 
perdas da empresa. As empresas esquecem 

que são responsáveis, pela comunidade em 
que estão inseridas. É essa comunidade que 
a faz movimentar seus negócios em primeira 
instância, por maior que seja companhia. 
Cuidar de saúde e bem estar, físico e mental, 
dessas comunidades é primordial. Perda de 
pessoal, seja por problemas de saúde ou ju-
diciais, geram novos encargos de contratação, 
de gestão de pessoal, etc. O dinheiro só sai, e 
enquanto isso seu consumidor se afasta mais 
ainda de você. É cíclico.

A verdade é que lidar com todo esse pro-
blema é simples. É preciso aplicar à empresa 
processos e diretrizes que manobrem a opera-
ção para agir de forma realmente sustentável. 
Não é uma questão de selo de comprovação, 
embora ele ajude na hora de comunicar ao 
seu público sua consciência ambiental, é uma 
questão de poupar e ganhar dinheiro com 
os novos processos. Certifi car sua empresa 
na ISO14001 é o primeiro passo. Ela fala 
justamente de práticas de sustentabilidade 
para as empresas. A certifi cação é testada, 
estudada, atualizada, e realmente garante que 
a empresa tenha estrutura sólida para agir de 
forma sustentável.

A chave de tudo é a mudança, a construção 
de novos hábitos, a busca por novos meios 
de enxergar e lidar com problemas antigos, 
e é por isso que a certifi cação geralmente é a 
chave para atingir esses resultados. Feito isso 
é possível pensar em melhor se comunicar com 
a comunidade, e ai sim atestar “minha empresa 
é sustentável”, sem modismo, sem belos ideais 
e práticas falhas, com real consciência e lucro.

(*) - É engenheiro mecânico, bacharel em física 
aplicada pela USP e fundador da PALAS, consultoria 
em gestão da qualidade (www.gestaopalas.com.br).

Empresa sustentável: mais do que cuidar 
do meio ambiente, cuidar das fi nanças

Agropecuária Agrovalente S/A
CNPJ/MF 17.776.218/0001-35 - NIRE 353000451490

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 31/07/2018.
Data, Hora e Local: Aos 31/07/2018, na sede a sociedade, na Cidade de Lençóis Paulista/SP, Fazenda Santo 
Antonio do Palmital, Estrada de Lençóis Paulista à Avaré, s/n°, km 24, CEP 18682-970. Presenças: Mais de 2/3 
da totalidade do Capital Social com direito a voto, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de 
Presença de Acionistas arquivado na sede da sociedade. Mesa Dirigente: Presidente - Caetano Alberto Pessina; 
Secretário - José Carlos O’Farrill Vannini Hausknecht. Convocação: Editais publicados nos jornais DOESP e 
Empresas e Negócios,  nos dias 24, 25 e 26/07/2018, nos termos do artigo 124, §1º, inciso I, da Lei nº 6.404/76. 
Ordem do Dia e Deliberações Tomadas por Unanimidade: 1) Foi aprovada a proposta da administração para 
promover a incorporação da sociedade pela Agrus Participações S/A, com Extinção da Agropecuária Agrova-
lente S/A, nos exatos termos do anexo Instrumento de Justificação e Protocolo da Incorporação, firmado em 
13/07/2018, que faz parte integrante da presente ata; 2) Fica referendada a indicação da Organização Contábil 
Trindade de Sa S/S Ltda, com sede na Rua Vina Del Mar, 886, Assunção, São Bernardo do Campo, inscrita no 
CNPJ sob o nº  03.025.737/0001-57 e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob 
o nº 2SP020782/O-2, para avaliar o patrimônio líquido da sociedade incorporada, restando aprovado o laudo 
de avaliação por ela elaborado, que está anexo a esta ata; 3) Declara-se aprovada a incorporação proposta, 
com a Extinção da sede desta companhia e manutenção da sua filial, que será absorvida pela Incorpora-
dora, a qual se encontra estabelecida na Fazenda Santa Clara Dois Pontais Chay Kel, localizada na Rodovia 
MT-130, s/n°, km 21+8 a esquerda, Paranatinga, Mato Grosso, CEP 78.870-000 e inscrita no CNPJ/MF sob n° 
17.776.218/0002-16 e na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob NIRE n° 51900415390; 4) A Diretoria 
fica autorizada e encarregada de tomar todas as providências requeridas em razão das deliberações tomadas 
nesta ata. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a respectiva Ata 
em livro próprio, onde constam as assinaturas de todos os acionistas presentes. aa) Caetano Alberto Pessina - 
Presidente da Mesa; -José Carlos O’Farrill Vannini Hausknecht - Secretário. Acionistas: Agrus Participações S/A; 
Caetano Alberto Pessina; RIMC Participações Ltda.; Sandra Pessina; e, Milena Dacomo Pessina. Esta ata é cópia 
fiel da original lavrada em livro próprio. Caetano Alberto Pessina - Presidente; José Carlos O’Farrill Vannini 
Hausknecht - Secretário. JUCESP n° 510.503/18-4 em 25/10/2018, Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Agrus Participações S.A.
CNPJ/MF N. 17.783.175/0001-15- NIRE N. 3530045151-1

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 31/07/2018
Data, Hora e Local - Aos 31/07/2018, na sede da sociedade, na Cidade de Lençóis Paulista/SP, na Rua Treze 
de Maio, n° 724, Sala 02, parte A, Centro, CEP 18682-047. Presenças - Totalidade do Capital Social. Mesa Diri-
gente: Presidente - Caetano Alberto Pessina; Secretário - José Carlos O’Farrill Vannini Hausknecht. Convocação 
- Dispensada a publicação de editais nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76. Ordem do Dia e Delibe-
rações: A unanimidade dos presentes deliberou: (1) Aprovar a incorporação, pela Companhia, da Agropecuária 
Agrovalente S/A, inscrita no CNPJ/MF sob n. 17.776.218/0001-35,S.A. de capital fechado, com sede na Fazenda 
Santo Antonio do Palmital, na cidade de Lençóis Paulista/SP, na Estrada de Lençóis Paulista à Avaré, km 24, s/n°, 
CEP 18682-970, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob NIRE n. 35300451490 e filial estabele-
cida na Fazenda Santa Clara Dois Pontais Chay Kel, na Rodovia MT-130, s/n°, km 21+8 a esquerda, Paranatinga, 
Mato Grosso, CEP 78.870-000, inscrita no CNPJ/MF sob n° 17.776.218/0002-16, NIRE 51900415390, de acordo 
com o Instrumento de Justificação e Protocolo de Incorporação firmado pelas administrações das sociedades 
em 13/07/2018 e que integra a presente ata como anexo, incorporação esta de que resultará em aumento de R$ 
8.922.819,00, no capital social da Companhia, com a emissão de 8.922.819 novas ações, todas preferenciais 
nominativas, sem valor nominal, as quais conferirão aos seus titulares prioridade no recebimento de dividendos e 
no reembolso de capital. As ações preferenciais emitidas em decorrência da incorporação serão distribuías entre 
os sócios da Incorporada, em substituição às ações que eles detinham no capital da Agrovalente e por eles 
integralizadas mediante a parcela do patrimônio líquido da Incorporada absorvido pela Incorporadora, conforme 
boletim de subscrição anexo, com extinção do estabelecimento sede da Incorporada e manutenção do seu único 
estabelecimento filial localizado na Fazenda Santa Clara Dois Pontais Chay Kel, na Rodovia MT-130, s/n°, km 
21+8 a esquerda, Paranatinga, Mato Grosso, CEP 78.870-000, inscrito no CNPJ/MF sob n. 17.776.218/0002-16, 
alterando, por consequência, os artigos 1º,  3º e 4º do Estatuto Social da Companhia; (2) Ratificar a nomeação 
da empresa perita avaliadora Organização Contábil Trindade de Sa S/S Ltda, com sede na Rua Vina Del Mar, 
886, Assunção, São Bernardo do Campo- SP, CEP 09861-571, inscrita no CNPJ sob o nº  03.025.737/0001-57 
e no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº 2SP020782/O-2, para proceder à avaliação do 
patrimônio líquido da Incorporada e, aprovar o respectivo laudo de avaliação por ela apresentado, que integra a 
presente ata como anexo; (3) Após aprovada a incorporação, foi proposta e aprovada também: (3.a) a alteração 
do objeto da sociedade que é  “a participação como acionista ou quotista no capital de outras sociedades que 
desenvolvam objetos iguais ou diferentes do seu” para “a criação de bovinos para corte; os cultivos de soja, milho, 
milheto, sorgo e girassol”; (3.b) alteração do nome da sociedade de Agrus Participações S/A para Agrus Agro-
pecuária S/A; (3.c) a alteração do endereço da sede social da Fazenda Santo Antonio do Palmital, na Estrada de 
Lençóis Paulista à Avaré, S/N, CEP 18682-970, Lençóis Paulista, SP para Avenida Senador Vergueiro, 2123, Con-
junto 1205, Sala 19, Centro, São Bernardo do Campo - SP, CEP 09750-001;  (3.d) Em virtude da aprovação das 
deliberações acima tomadas, os artigos 1º, 2º, 3º, 4º do Estatuto Social da Incorporadora, passarão a vigorar da 
forma seguinte: “Artigo 1º - A sociedade girará sob a denominação de Agrus Agropecuária S/A com sede social 
na Avenida Senador Vergueiro, 2123, Conjunto 1205, Sala 19, Centro, São Bernardo do Campo- SP, CEP 09750-
001 , e filial estabelecida na Cidade de Paranatinga, Mato Grosso, na Fazenda Santa Clara dos Pontais Chay 
Kel, Rodovia MT-130,s/n°, Km 21+8 a esquerda, CEP 78.870-000, podendo abrir e criar novas filiais, agências e 
sucursais, no país ou no exterior, obedecidas as prescrições legais, sendo o prazo de duração por tempo indeter-
minado.”. “Artigo 2o - A sociedade tem por objeto social a criação de bovinos para corte; os cultivos de soja, milho, 
milheto, sorgo e girassol.”. “Artigo 3º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado pelos acionistas, é de 
R$ 19.623.104,00, dividido em 10.700.285 ações ordinárias e 8.922.819 ações preferenciais, todas nominativas 
sem valor nominal.”. “Artigo 4º - Cada ação ordinária dá direito a um voto nas assembleias gerais. As ações pre-
ferenciais não terão direito a voto, porém, conferirão aos seus titulares prioridade no recebimento de dividendos 
e no reembolso do capital”; (4) a consolidação do Estatuto Social que regerá a sociedade (anexo); e, por fim, (5) 
determinar à administração que tome todas as providências necessárias ao cumprimento das deliberações ora to-
madas, incluindo o encerramento das atividades do estabelecimento sede da Incorporada com  manutenção, em 
atividade, do estabelecimento filial. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos 
e lavrada a respectiva Ata em livro próprio, onde constam as assinaturas de todos os acionistas presentes. aa) 
Caetano Alberto Pessina- Presidente da Mesa; José Carlos O’Farrill Vannini Hausknecht - Secretário. Acionistas: 
Grevillea Participações Ltda, p.p Caetano Alberto Pessina;  Milena Dacomo Pessina; Caetano Alberto Pessina, 
Sandra Pessina e Rimc Participações Ltda. Caetano Alberto Pessina- Presidente; José Carlos O’Farrill Vannini 
Hausknecht-Secretário. JUCESP n° 510.502/18-0 em 25/10/2018, Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.
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São Paulo, quinta a segunda-feira, 15 a 19 de novembro de 2018

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.
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Comemorações e aniversariantes do dia
SÁBADO 17 de Novembro de 2018. Dia de Santa Isabel 
da Hungria, São Gregório, São Hugo de Avalon, e Dia do Anjo 
Hahuiah, cuja virtude é a justiça. Dia da Criatividade e Dia 

do Estudante. Hoje aniversaria o cineasta Martin Scorsese 
que faz 76 anos, o ator Danny deVito que nasceu em 1944 e o 
músico Clark Isaac Hanson que completa 38 anos.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste dia e grau é altamente intuitivo e tem 
habilidade psíquica. Consegue sucesso através da comunicação 
e do comércio. Reservado, introspectivo com grande interesse 
por fatos e números, costuma apresentar um comportamento 
sério e ponderado e gosta de fazer as coisas no seu próprio 
ritmo. Precisa saber distinguir muito bem o correto do errado, 
pois sendo determinado, pode trabalhar tanto para o bem como 
para o mal. Ama a verdade e as ciências exatas. Nem sempre 
consegue uma boa convivência com as pessoas, pois sempre é 
sincero demais em suas palavras e ações.

Dicionário dos sonhos
ARMAS – Armas são símbolos de poder e 
superioridade. Ver muitas é sinal que vencerá 
problemas no momento. Estar armado indica 
forças para vencer adversidade. Perder a arma ou 
ser desarmado, é aviso de que perderá algo para 
alguém. Números de sorte: 05, 11, 16, 89 e 97.

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

Este sábado é o décimo primeiro dia da lunação. A Lua em mau aspecto com Mercúrio tende a deixar a comunicação confusa 

e provocar atrasos.  É melhor planejar com atenção o que vai fazer durante todo o dia e ter cuidado com o que se fala para 

que não ocorram mal-entendidos.  A Lua em conjunção com Netuno nos deixa mais sensíveis e emotivos. Dia favorável para 

o romance, meditação e espiritualidade. A Lua em bom aspecto com Plutão deixa as emoções ainda mais intensas, mas de 

forma positiva. Vamos mergulhar nas emoções e fazer a cura que precisamos.
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A Lua em conjunção com Netuno nos 
deixa mais sensíveis e emotivos. Dia 
favorável para o romance, meditação 
e espiritualidade. É momento em que 
variedade e a novidade têm papel de-
cisivo. Sentimentos marcantes, um 
novo amor o fará viver um momento 
inesquecível. 78/478 – Amarelo.

Precisa corrigir sua conduta para 
conviver melhor com a família e 
amigos. Dia excelente para compra 
e venda ampliando a versatilidade 
para realizar negócios. Haverá de-
terminação, disposição para resolver 
pendências em cada tarefa do dia a 
dia. 82/382 – Azul. 

Bom dia para começar novos 
projetos, que ganharão força nas 
próximas semanas, embalados pelo 
ciclo da lua de crescente para cheia. 
No fi nal da tarde o astral fi ca mais 
pesado, pelo aumento das exigên-
cias com chance de aborrecimentos 
e atitudes mal-humoradas. 23/323 
– Amarelo. 

As relações sentimentais fi cam mais 
fi rmes dando momentos felizes. Bons 
momentos junto do seu amor, colegas 
e pessoas íntimas. A comunicação 
se faz com maior versatilidade nos 
conceitos, aumento do conheci-
mento e um caráter mais maleável. 
55/355 – Verde. 

Pode sofrer por causada por amigos 
ou pessoa de sua confi ança. Faça uma 
revisão de suas condições materiais e 
veja o que pode mudar ou melhorar 
em sua vida. Haverá o pronto resta-
belecimento dos relacionamentos já 
nas primeiras horas do dia e dá um 
ótimo astral 82/382 – branco.

Precisa fi car mais perto de pessoas 
com quem tenha afi nidade.  Evite 
cometer excessos e tome atitude 
fi rme, siga o que diz o coração 
também e sem titubear diante de 
situações imprevistas. Situações 
dinâmicas e favoráveis a qualquer 
tipo de mudança. 54/554 – Verde.

Surgem novas oportunidades devido 
ao reconhecimento do seu talento no 
trabalho. O dia é bom para assuntos 
sentimentais, à saúde e aos interesses 
fi nanceiros, mas não é bom para via-
gens. Um sábado e domingo de bons 
contatos sociais, ótimo para estar 
com as pessoas. 34/134 – Amarelo.

No fi nal do sábado e na madrugada 
para domingo haverá uma maior 
disposição para atividades. Muito 
bom ânimo que dá maior confi ança 
e bem-estar. Aguarde até depois do 
aniversário e então comece a agir 
imediatamente tomando as atitudes 
que foram planejadas. 86/386 – Azul.

Terá retorno através do trabalho bem 
executado e obterá lucros. Não mude 
nada na rotina, pois vai começar a 
viver o período mais delicado do 
ano. É melhor planejar com atenção 
o que vai fazer durante todo o dia e 
ter cuidado com o que se fala para 
que não ocorram mal-entendidos. 
 35/235 – Marrom.

Inclinação a buscar boas compa-
nhias, com as quais nos harmonize-
mos e sintamos paz. Já no fi nal da 
tarde o astral fi ca mais pesado, pelo 
aumento das exigências com chance 
de aborrecimentos Problemas que 
tumultuam a vida afetiva começam 
a ser resolvidos. 72/172 – Branco.

É momento em que variedade e no-
vidade têm papel positivo na rotina 
do fi nal de semana. Procure manter 
a harmonia evitando rompimento 
brusco por causa de discussões. 
Muito bom ânimo que dá maior 
confi ança e bem-estar no fi nal deste 
sábado na madrugada de domingo. 
22/722 – Azul.

A Lua em bom aspecto com Plutão 
deixa as emoções ainda mais inten-
sas, mas de forma positiva. Este 
aspecto leva ao pronto restabeleci-
mento dos relacionamentos já nas 
primeiras horas do dia e dá um ótimo 
astral. Vai encontrar boas soluções 
nos próximos dias. 45/345 – Verde.

Simpatias que funcionam
Para não faltar nada em casa: Pegue 1 maçã, 
corte-a em duas partes e peça a São Cosme e São 
Damião para nunca deixar faltar nada na sua casa. 
Em seguida, coma uma metade da fruta. Depois, 
enterre a outra aos pés de uma árvore com frutos 
bem bonitos. Quando acabar, reze 1 Pai-Nosso em 
agradecimento e saia sem olhar para  trás.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Documen-
to emtido
após pa-
gamentos

Raios X
(abrev.)

Alvo de
quebra 

de sigilo
bancário

Escuridão
absoluta

(pl.)

Sandra 
de (?),
cantora

brasileira

(?) entre
nós: em
segredo

Doença
como a

tendinite
(sigla)

Movimento
liderado
por Hitler

(Hist.)

Grupo
como a 

Maçonaria
(Rel.)

Matéria-
prima de
moedas

(símbolo)

Sede dos
primeiros

Jogos
Olímpicos

Traço
próprio 

do macho
alfa

Proibição
cultural

Registro
escrito de 
assem-
bleias 

O vulcão
mais ativo
da Europa 

Comandar
Carretel 

da vara de
pescar

Habilitada
Forma do chocolate 

na cobertura da torta
floresta negra

Iluminam 
o jantar

romântico

Arte de Nureyev

Ilustre
A primeira
vértebra
cervical

Trans-
portou

E, em
inglês

(?) dias: 
3 meses

Base do escambo

Conjunto de com-
portamentos que se
inicia na puberdade

Carro com
porta-ma-
las longo

Fosca

(?) Bernar-
di, atriz

Obter,
em inglês

"Estradas",
em DNER

Lêdo (?),
escritor

Ministrar
calmante

Ajudante
Árvore-
símbolo 
do Brasil 

O público
de áreas

VIPs

Tornar
mais

aguçado

Ala de um exército

Direito 
(?): rege o

sistema
criminal
do Brasil

"Alma (?)",
novela 

da Globo
(2005)

(?) de descarga, es-
capamento de carros

País de exílio do 
Dalai Lama

Atuam

Isabelle
Huppert,

atriz 

Produto do
telejornal

(TV)
Perfurar
madeira
com pua

3/and — get — ler. 5/atlas — raspa. 6/brocar — tibete.

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Roberto Giuzio Jr – Nelpa – Obra única com 
dois atores, sim atores, porque conseguem fazer da 
boa e “sonora “ poesia, suas atuações em nossas men-
tes. Ao ler suas páginas, o leitor sentirá um diferente 
enlevo. Há poesias para diversos gostos, momentos e 
sentimentos. Certamente haverá uma ou mais, onde 

o leitor envolvido, irá enquadrar-se. Sensibilidade em alta!

Depois do Arco-Íris – Maria Célia 
Pinho e Meus Pensamentos

José de Souza Martins – Unesp – O professor e 
sociólogo reconhecido nacional e internacionalmen-
te, para nossa sorte, compilou textos e anotações 
de suas “peregrinações “ pela Paulicéia. Munido de 
farta documentação descreve em tons biográfi cos 
a metrópole motriz brasileira. Situações, nomes de 
ruas, momentos difíceis e gloriosos relatados, tornam 
essa obra impecável, para paulistas e ou qualquer 

brasileiro interessado em boa e crível história. Uma verdadeira 
ode à terra de Piratininga. Justa, gloriosa e impactante home-
nagem!! Imperdível.

O Coração da Paulicéia Ainda Bate

Priscilla Passamani – Naiara Scarabelli 

(Ilustr) - Autobiografi a – O paradoxal título refl ete 
uma realidade que desafortunadamente gravita em 
torno de nós, apesar de todos os avanços no sentido 
de contê-la. O anúncio do diagnóstico soa como uma 
verdadeira bomba, no assustado espirito do receptor. 
A autora demonstra como superar o momento e evitar 
qualquer possibilidade autodestrutiva . Partiu para 

o embate! Mudou por completo seu estilo de vida. Informou-se, 
sempre focada na solução e não no problema. Descobriu dados 
inimagináveis e imprescindíveis à sua cura. Conseguiu! Hoje 
vive muito feliz e sadia, sem naturalmente, deixar de avaliar-se 

e jamais prevaricar. Um exemplo a ser seguido!

O Câncer Curou Minha Alma

Luiz Eduardo Matta – Fábio Sgroi (Ilustr) 

– Do Brasil – O consagrado e multifacetado autor, 
idolatrado pela galera, mais uma vez, envolve a jovem 
detetive a elucidar mais um caso no condomínio onde 
reside. Juntamente à sua amiga Cecilia, foram em 
busca do culpado pelo sumiço da águia de bronze 
que encima o chafariz da propriedade. Naturalmente 

há que esperar-se momentos de profunda tensão e solução, com 
inesperado culpado descoberto. Para infantes alfabetizados. 

Detetive Cecília e a Águia de Bronze

Assista ao canal Livros em Revista, 
no youtube, que traz entrevistas do 
mundo literário.

Com apresentação
de Ralph Peter.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

A saída ocorreu poucos 
dias depois da divulga-
ção dos resultados da 

empresa no terceiro trimestre, 
que mostraram um prejuízo 
acumulado de 800 milhões de 
euros nos nove primeiros meses 
de 2018. 

O resultado se deve à decisão 
do conselho, tomada na ausên-
cia de Genish, de desvalorizar 
o aviamento (lucro potencial) 
da TIM em 2 bilhões de euros. 
“Enquanto estava no meio de 
uma viagem de trabalho à Ásia 
para falar de 5G e depois de o 
presidente [Fulvio Conti] ter me 
garantido que não haveria um 
conselho de administração, eles 
convocam a reunião e fazem 
um verdadeiro golpe soviético 
contra mim”, disse Genish ao 
jornal “La Stampa”.

O executivo estava no cargo 
desde julho de 2017, indicado 

Amos Genish (direita) insinuou que estava sendo sabotado na TIM.

Ex-CEO da TIM diz ter 
sido alvo de ‘golpe’

O ex-CEO da operadora de telefonia italiana TIM, Amos Genish, demitido na última terça-feira (13), 
disse ter sido alvo de um “golpe” por parte da gestora de recursos norte-americana Elliott, que 
controla o conselho de administração

A
N

SA a Elliott sempre declarou. A 
outra é aquela de quem, como 
eu, imagina um grupo industrial 
integrado e orientado ao pleno 
aproveitamento do potencial 
tecnológico a partir do 5G”, 
acrescentou.

Na entrevista, Genish afi rmou 
que essas duas visões sempre se 
enfrentaram na operadora. “Era 
impossível trabalhar, a Elliott 
sempre me prometeu apoio, 
mas nunca o deu”, ressaltou. 
A gestora norte-americana não 
se pronunciou sobre as decla-
rações do ex-CEO da TIM. O 
conselho de administração da 
empresa italiana se reunirá no 
próximo dia 18 de novembro 
para defi nir o substituto de 
Genish, mas a Vivendi deseja 
convocar uma nova assembleia 
de sócios para tentar retomar 
o controle da companhia 
(ANSA).

pelo grupo francês Vivendi, 
principal acionista da TIM, 
mas que perdeu uma disputa 
com a Elliott pelo controle do 
conselho de administração, 
em maio passado. Segundo 
Genish, a gestora norte-ameri-
cana “conduziu uma campanha 

secreta para desestabilizar a 
empresa”. 

“Podemos nos perguntar 
se tudo não se deve às duas 
filosofias que empurram a 
TIM. Uma é aquela de quem 
quer o fatiamento da empresa 
para vender os pedaços, como 

SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn.

Receba. Esteja aberto para receber a bondade que a 

vida tem a oferecer.

A chave para desbloquear a sua grandeza é se abrir para receber 
todos os presentes incríveis que esta vida tem a oferecer. Você foi 
destinado a viver em abundância, e se esta não é a sua realidade 
atual, é o momento de abrir essa porta para você atravessar para 
que você possa manifestar a vida abundante que deseja. Acreditar 
que você é digno, é um primeiro passo. Uma vez que você tenha 
dominado esse pensamento e sentimento sobre si mesmo e sua 
vida, libere as crenças limitantes, passe para a ação, e então a 
criação se manifestará de grandes maneiras ao seu redor. Sim, 
é útil também manter pensamentos positivos, seja grato e envie 
foguetes de desejo para o Universo, mas também lembre-se de 
que é de suma importância que você realmente acredite que é 
merecedor em todos os níveis. Pensamento para hoje: Que todos 
os presentes do Universo fl uam para a sua realidade. Veja a si 
mesmo e sua vida como Divina, como você realmente é, e abra 
as comportas da abundância e da criação universal. E assim é. 
Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.

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

reginamadrumond@yahoo.com.br

O presidente Michel Temer 
disse na quarta-feira (14) que 
examina com “muito cuidado” o 
reajuste salarial para ministros 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF). Segundo ele, só decidirá 
se vai sancionar ou vetar “lá na 
frente”. Temer lembrou que tem 
até até o dia 28 para tomar a 
decisão. “Estou examinando este 
assunto com muito cuidado e só 
decidirei lá na frente. Vamos ver 
como fazemos. Temos até o dia 
28 de novembro para a sanção”, 
disse em Campinas, após inau-
guração do projeto Sirius, um 
acelerador de partículas.

O reajuste altera o subsídio 
dos 11 integrantes do STF e da 
atual chefe do Ministério Público 
Federal, Raquel Dodge, de R$ 
33,7 mil para R$ 39 mil, e provoca 
um efeito cascata sobre os fun-
cionários do Judiciário, abrindo 
caminho também para um possí-
vel aumento dos vencimentos dos 

Temer: decidirá “lá na frente” 
reajuste de ministros do STF

parlamentares e do presidente da 
República. O Senado aprovou o 
aumento no último dia 7. Alguns 
governadores, como o eleito do 
Rio de Janeiro, Wilson Witzel 
(PSC), disse ter receio do pos-
sível efeito cascata causado pelo 
reajuste. O presidente eleito, Jair 
Bolsonaro, disse que o aumento 
era “inoportuno” e sugeriu o 
veto (ABr).

Presidente Michel Temer.
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A ascensão do ex-

juiz Sérgio Fernando 

Moro ao Ministério da 

Justiça indica que os 

temas relacionados com 

compliance, lavagem 

de dinheiro, crime 

organizado, dentre 

outros, ganharão ainda 

mais relevância na 

República

Por certo, o Brasil per-
corre caminho de in-
tegração internacional 

no trato estatal desses temas, 
o que requererá ainda mais 
atenção das empresas em 
relação ao ordenamento legal 
e de melhores práticas de 
seus negócios, bem como a 
adequação do comportamento 
de seus administradores a esse 
novo ambiente.

Há que se notar que o de-
nominado direito penal empre-
sarial, bem como, as políticas, 
padrões e controles preven-
tivos de compliance terão de 
se tornar cada vez mais oper-
acionais, integrados de forma 
estruturada e “natural” aos 
negócios das empresas. Dar 
tratamento de área não-oper-
acional para o compliance é 
erro que deve ser evitado da 
parte dos administradores das 
empresas. 

A estruturação das normas 
e práticas de compliance, a 
inserção destas no sistema de 
controles das empresas, ex-
ecução por parte das áreas e, 
especialmente, pelas pessoas, 
devem ser entendidas como 
parte integrante dos negócios e 
da vida empresarial. Se aceita a 
premissa de que o compliance 
tem natureza essencialmente 
operacional é razoável imag-
inarmos que essa área tenha 
as linhas de autoridade e 
responsabilidade com outras 
áreas operacionais. 

Mas, a qual estrutura ela 
estará inserida? Finanças? 
Jurídico? Essas perguntas são 
muito comuns de serem feitas 
durante o período de imple-
mentação ou restruturação 
do compliance das empresas. 
Aqui, é preciso registrar que 
independentemente da “local-
ização geográfi ca” da área de 
compliance é necessário que 
esteja assegurado que todas 
as atividades operacionais 
nas quais cabe aplicação de 
normas e práticas estejam 
devidamente integradas às 
pretensões e necessidades 
empresariais e de compliance. 

Não se trata, com efeito, de 
tarefa simples, vez que implica 
na adequação das políticas, dos 
padrões e dos controles inter-
nos à essa (nova) realidade. 

Há que se lembrar que, nesse 
diapasão, a área de compli-
ance deve reunir capacitações 
técnicas bastante holísticas: 
vai dos aspectos jurídicos até 
às variáveis de tecnologia da 
informação, passando por 
treinamento e comunicação. 
Compliances que não são ca-
pazes de comunicar e interagir 
com o todo o corpo da empresa 
tendem a fracassar ou ver mit-
igada a sua atuação.

De outro lado, fraudes e 
investigações internas ne-
cessitam estar insuladas das 
operações empresariais e de-
vem responder às estruturas 
superiores da governança cor-
porativa, preferencialmente ao 
Conselho de Administração 
via seus comitês de assesso-
ramento. Essas atividades 
são desgastantes e inquietam 
pessoas de forma horizontal e 
vertical. 

É parte dos talentos req-
ueridos nessas atividades a 
capacidade de evitar a menor 
contaminação do ambiente 
de negócios, muito embora 
seja essencial que tais investi-
gações de fraudes e corrupção 
sejam efetivas e que punam e 
corrijam os erros cometidos. 
Nesse sentido, o peso dos as-
pectos jurídicos é bem maior, 
pois isso é fator de redução 
de riscos na execução das 
investigações, bem como nas 
negociações eventuais com au-
toridades brasileiras e alhures. 

A separação (interna ou 
externa à área de compli-
ance) dessas atividades é 
recomendável, bem como a 
equipe tem de ser composta 
por advogados e outros profi s-
sionais que possam tornar 
as apurações mais procedi-
mentais. Também o reporting 
interno e externo requer cui-
dados mais apurados, seja de 
matéria, seja de forma, inclusa 
a jurídica.

Por fi m, é preciso alinhamen-
to próximo e intenso da área 
de compliance com a gestão 
de riscos. Essa talvez seja a 
melhor forma de discutir o 
todo do planejamento e das 
ações da área, vez que essa 
interação dá chance de entend-
er as entranhas das operações 
empresariais. 

Em tempos de Sérgio Moro 
no ministério federal o maior 
erro que pode ser cometido 
pelas empresas é tratar a área 
de compliance como atividade 
chata e extraordinária. Bons 
gestores entendem que é 
melhor cuidar que remediar. 
Não é mesmo?

(*) - É sócio do FF Advogados, 
responsável pelas áreas de direito 

societário, mercado de capitais e 
governança corporativa

(francisco.petros@ffl  aw.com.br).

Moro no ministério, 
compliance

nas empresas
Francisco Petros (*)

São Paulo, quinta a segunda-feira, 15 a 19 de novembro de 2018 Página 9

Ao analisar esses números, 
surge a questão: como 
fazer uma gestão fi nan-

ceira efi ciente? A resposta é 
simples: usar uma ferramenta 
automatizada de gestão.

E foi exatamente isso que 
fez Vitor Crespo Cordeiro, 
proprietário de uma loja de 
artigos esportivos e de vestu-
ário. Segundo ele, os recursos 
tecnológicos sempre foram par-
te integrante da administração 
fi nanceira de sua empresa, mas 
uma difi culdade concreta era 
manter a efi ciência, especial-
mente nas vendas efetuadas 
por cartão de crédito.

“Sempre recorri à tecnologia 
para fazer a gestão fi nanceira do 
negócio. Mas havia problemas 
com vendas em operações re-
alizadas por cartão de crédito”, 
diz. Cordeiro conta que 80% das 
vendas feitas em seu estabeleci-
mento são na modalidade crédi-
to. “Já tive prejuízo com vendas 
canceladas, com mensalidades 
de máquinas e com duplicidade 
e taxas de operação de vendas 
com cartão, que foram cobradas 
a mais”, relata.

A difi culdade de Cordeiro no 
controle das vendas por cartão 
é compartilhada por outros pe-
quenos empresários. Pesquisa 
realizada pelo Sebrae Nacional 
revela que 44% dos empreen-
dedores aceitam o cartão de 
crédito e débito como forma 
de pagamento, mas somente 

Varejistas recorrem à tecnologia 
para reduzir perdas com cartão

Mais de 5 milhões de micro e pequenas empresas estavam inadimplentes em junho, o equivalente a 
um crescimento de 9,5% com relação ao mesmo mês de 2017, indica estudo da Serasa Experian

controle manual para encontrar 
divergências no recebimento 
das vendas feitas por cartão 
ou nas taxas cobradas pelas 
administradoras. 

Para solucionar os seus pro-
blemas, Viviane buscou uma 
ferramenta que automatizasse 
a gestão de sua empresa. “A 
tecnologia envolvida nessa 
solução permite importar e 
analisar arquivos de várias 
fontes, seja das operadoras de 
cartão ou dos próprios bancos”, 
diz Viviane. De acordo com ela, 
o recurso possibilita visualizar 
exatamente as vendas feitas 
por cartão e identifi car se ela 
foi reconhecida e se o valor será 
recebido. “Caso tenha alguma 
divergência, seja de não paga-
mento ou de taxas cobradas 
em excesso, é possível detectar 
de forma imediata”, afi rma a 
empresária.

O sócio fundador da Finanças 
360º ressalta que, ter essa visão 
ampla do negócio, é primordial 
para uma gestão financeira 
eficiente, sobretudo para o 
pequeno varejista, que possui 
margens mais estreitas. “É 
fundamental que o empresário 
saiba o que está acontecendo no 
seu negócio e, com a conciliação 
automática, o gestor consegue 
fazer um processo que lhe to-
maria muito tempo e tiraria o 
foco da sua operação”, aponta. 

Fonte e mais informações: 
(www.fi nancas360.com.br).

16,5% usam recursos tecno-
lógicos, como computadores 
ou dispositivo móveis, para 
registrar essas receitas.

O dado é mais preocupan-
te quando se verificam os 
prejuízos que ocorrem nas 
transações. Estima-se que 3% 
das vendas feitas com cartões 
podem ser perdidas por equí-
vocos e falhas nos sistemas das 
operadoras. Isto ocorre por 
erros em conciliar as vendas 
efetuadas no crédito e débito. 
É justamente nesse ponto da 
gestão que os empresários 
devem dedicar mais atenção, 
explica Henrique Carbonell, 
sócio-fundador da Finanças 
360º, empresa especializada 
em gestão fi nanceira para o 
pequeno e médio varejo. 

Segundo ele, diversas lojas 
fecham suas portas, não porque 
as vendas estavam em queda, 

mas por total descontrole de 
gestão financeira”, afirma. 
Para ele, é essencial realizar 
a conciliação das vendas por 
cartão, ou seja, o controle nessa 
modalidade. “Caso contrário, o 
empresário não terá uma real 
visão de fl uxo de caixa, o que 
afetará a lucratividade, em 
virtude de perdas fi nanceiras 
e inefi ciência operacional”, diz 
ele. Para o executivo, “a con-
ciliação automática de cartões 
permite ao gestor reduzir suas 
perdas fi nanceiras que, sem 
controle, se tornam invisíveis”, 
afi rma.

Para automatizar a gestão de 
vendas de sua loja, a empresária 
Viviane Burger também inves-
tiu em tecnologia. Proprietária 
de uma franquia especializada 
em artigos de moda praia, 
Viviane relata que é extrema-
mente complexo. Realizar o 
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Novo governo pode criar 
Ministério da Cidadania
O futuro chefe da Casa Civil e ministro que coordena a transição do 

governo de Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, anunciou na quarta-feira 
(14) que será criado um Ministério da Cidadania. Em entrevista a 
uma rádio, Lorenzoni disse que a nova pasta deve integrar as áreas 
de direitos humanos, desenvolvimento social e políticas de combate 
às drogas. 

Hoje em dia, o governo brasileiro mantém o Ministério do Desen-
volvimento Social e o Ministério dos Direitos Humanos. Voltando atrás 
sobre a polêmica de extinguir o Ministério do Trabalho, Lorenzoni disse 
que existe a possibilidade do novo superministério incluir também 
a pasta. “O Ministério do Trabalho fi cará junto com a ‘produção’ ou 
vai para um outro ministério chamado de Cidadania, que aí tem lá o 
Desenvolvimento Social, os Direitos Humanos”, informou (ANSA).

Revólver
de presente
a funcionários
no Natal

Uma pequena empresa do 
estado de Wisconsin, no norte 
dos Estados Unidos, decidiu 
dar um revólver de presente 
natalino aos seus 16 funcioná-
rios. O proprietário da empresa, 
Ben Wolfgram, disse à imprensa 
local que o presente é uma 
forma de promover a segurança 
pessoal. “Acho que será muito 
bom ter todo nosso pessoal 
armado”, disse o proprietário da 
BenShot, que fi ca em Horton-
ville, a 160 km de Milwaukee, 
principal cidade do estado de 
Wisconsin.

Considerando o principal 
produto vendido pela BenShot, 
o presente não foi inusitado. 
O carro-chefe da empresa é 
comercializar artigos de vidro, 
como jarras e copos, que têm 
incrustados uma bala. O slogan 
da empresa, por sua vez, é 
“beba como um lutador”. Wol-
fgram não se preocupa com um 
possível incidente entre seus 
funcionários armados, muitos 
deles veteranos de guerra. 
“Nossa equipe é pequena, todos 
se conhecem bem”, garantiu.

Wisconsin tem anteceden-
tes recentes de episódios de 
violência com armas de fogo, 
quando um funcionário de uma 
companhia de informática da 
cidade de Middleton feriu qua-
tro companheiros de trabalho 
e foi posteriormente morto por 
policiais. Como condição para 
receber o presente, todos os 
empregados têm que passar 
por um teste de segurança do 
uso de armas de fogo, inclusive 
os ex-integrantes das Forças 
Armadas dos EUA.

Segundo a imprensa local, 
a maioria dos funcionários da 
BenShot disse ter fi cado “en-
tusiasmada” com o presente, 
inclusive alguns que nunca 
dispararam uma arma em suas 
vidas (Agência EFE).

Pilar Moretzsonn (*)

Você sabia que já está 
conectado aos seus futuros 
sócios, parceiros, clientes e 
contratos?

Suas redes sociais já pos-
suem várias informações e 
contatos que te permitem 
alimentar bons relacionamen-
tos tanto pessoais, quanto 
profi ssionais. E, muitas vezes 
não damos a devida impor-
tância para estas redes que 
foram criadas, seja depois de 
um encontro ou depois de 
um evento que você tenha 
participado. Mas ali está sua 
verdadeira mina de ouro!

O importante é criar uma 
rede de confi ança em que as 
pessoas que estejam conecta-
das a você tenham os mesmos 
propósitos ou a mesma vonta-
de de crescer, de expandir e 
de alcançar algo maior tanto 
para elas com para fi ns pro-
fi ssionais… e, juntos!

Uma rede de relacionamen-
tos pode funcionar como uma 
rede de pesca, onde todos os 
nós, todas as conexões são 
muito importantes. Se, por 
algum motivo, um nó se desfaz 
o funcionamento da rede e a 
sua atividade fi m, que neste 

Networking – saiba como 
usar o seu

caso é a pesca, fi cam prejudica-
dos. Talvez, ali naquele ponto, 
os peixes comecem a escapar. 

Analogamente, quando fala-
mos de uma rede de relacio-
namento que se desconecta, 
que se torna vulnerável, nossos 
clientes começam a escapar e se 
distanciar. Claro que mudanças 
podem acontecer ao longo do ca-
minho, mas é importante que na 
sua rede essas conexões sejam 
difíceis de serem rompidas para 
que as pessoas estejam juntas 
ou querendo algo em comum, 
tanto para elas quanto para você. 

Todos nós temos uma rede, 
que pode ser de amigos que se 
tornam parceiros de trabalho, 
de parceiros que se tornam 
clientes. Esta rede pode ser 
trabalhada para que você não 
vá muito longe para encontrar 
as pessoas certas.

É importante que as pessoas 

entendam que networking 
não é só uma troca de cartões 
para oferecer serviços. Longe 
disso! Networking é você en-
tender o que tem de melhor 
e o que a outra pessoa tem 
de melhor para que juntos 
saibam como podem se aju-
dar e, a partir daí, criar uma 
parceria de trabalho ou uma 
oferta de serviços ou algo novo 
que possa agregar a todos 
os que estão se conectando 
neste networking. Tanto você 
quanto a outra pessoa têm 
algo a agregar, por isso, ouvir 
sua rede é muito importante.

Networking tem que ser 
uma troca verdadeira e sua 
rede tem que ser forte para 
que você possa confi ar nela e 
ela em você!

(*) - É Especialista; Consultora 
de Comunicacão/CEO na DDE 

Comunica.

Ricardo Gorski (*)

Com a correria característica do nosso século, 
ter tempo virou um luxo para poucos. 

As meras 24 horas do dia têm que ser muito 
bem administradas para que haja equilíbrio entre 
todas as áreas da vida: trabalho, família e descanso. 
Neste contexto, conseguir que alguém pare, ainda 
que por alguns minutos, e preste atenção no que 
uma empresa tem para dizer é um grande desafi o. 

Não à toa que empresas dedicam, pelo menos, 5% 
de todo seu faturamento para ativações de marke-
ting, divulgação e comunicação com o objetivo 
de conquistar o concorrido tempo de atenção do 
cliente. Dessa maneira, ao se conseguir um minuto 
de sua atenção, este tempo deve ser tratado com 
todo o valor que merece: com respeito, objetividade, 
resolutividade e dedicação. Mas, se por um lado 
as empresas disputam acirradamente o tempo de 
seus consumidores, por outro, falham ao aproveitar 
possibilidades em que a atenção lhes é dada. 

Um exemplo é o tempo do cliente em contato com 
uma central de atendimento. Ao entrar em contato 
com um serviço de atendimento ao consumidor, o 
cliente está interessado em ouvir o que a empresa 
tem para apresentar, fazendo deste momento 
uma oportunidade estratégica para a criação de 
uma ótima experiência. No entanto, este tempo 
considerado precioso, acaba desperdiçado entre 
transferências de setores, gravações de espera, 
solicitações repetidas e diversas burocracias que 
acabam  gerando uma quebra gigante de expec-
tativa.

Se quantifi carmos, em valores fi nanceiros, o valor 
de cada minuto do cliente para o negócio, percebe-

remos que jogamos pilhas de dinheiro pela janela 
ao fazê-lo esperar e ao desperdiçar o seu tempo. 
Esse cenário pode ser ainda mais prejudicial em 
um momento de pós-venda ou até mesmo de su-
porte - momentos em que o cliente pode não estar 
amplamente satisfeito com o que lhe foi oferecido 
pela empresa. Em larga escala e dependendo do 
momento da compra, ele pode acabar procurando 
organizações de direito do consumidor.

Como fazer, então, para garantir que esses mo-
mentos tempo sejam produtivos para a empresa 
e, principalmente, para o cliente? Efi ciência é a 
palavra-chave para minimizar esse o desperdício 
de tempo - cujo motivo, em grande parte das 
situações, é fruto de problemas técnicos, como 
falhas de sistema, ferramentas desatualizadas ou 
até processos redundantes - como, por exemplo, 
repetir o CPF mais de uma vez para resolver um 
problema.

Nesse ponto, investir em tecnologias que garan-
tam efi ciência, acelerando e otimizando processos, 
é uma necessidade não só de custos, mas também 
de qualidade da interação entre consumidor e co-
laborador. Ao diminuir o desperdício do tempo, o 
funcionário tem mais possibilidades de entender 
a necessidade do cliente, encantá-lo e também 
sair mais cedo para aproveitar o seu tempo como 
desejar. 

Proporcionar uma boa experiência ao cliente 
signifi ca consumidores felizes, funcionários satis-
feitos e prosperidade do negócio.

(*) - Atuou no desenvolvimento de projetos para setores 
de varejo, educação, fi nanceiro, call center, saúde em 

empresas e instituições.  É diretor geral da iLink
(www.ilinksolutions.com.br). 

Quanto custa o tempo?

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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Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ADRIANO CALIXTO DO NASCIMENTO, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Clemente do Nascimento e de Elizete 
Calixto de Lacerda Nascimento. A pretendente: JULIANA DALLANA LE SENECHAL, 
profi ssão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-
nascimento: 25/01/1989 residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Mauricio 
Lins Le Senechal e de Marcia Regina Dallana Le Senechal.

O pretendente: MARCELO JOSÉ BIZARRO, profi ssão: agente funerario, estado Civil: 
divorciado, naturalidade: Bebedouro, SP, data-nascimento: 09/03/1974, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Admir Bizarro e de Aparecida Paixão Cemolin 
Bizarro. A pretendente: ROSANA FONSECA DA SILVA, profi ssão: meio ofi cial 
de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/10/1966, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Manoel Tavares da Silva 
e de Geralda Fonseca da Silva.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Para veiculação
de seus Balanços, 

Atas, Editais e 
Leilões neste jornal, 
consulte sua agência 

de confi ança, ou 
ligue para

T : 3043-4171

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

Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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: WIDLIN PREVIL, solteiro, encanador, natural do Haiti, nascido em 
20/09/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Clautaire Previl e de 
Alia Petiti Frere. A pretendente: ENISE VILCEAN, solteira, vendedora, natural do Haiti, 
nascida em 15/04/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Mickel 
Vilcean e de Emanise Fiby.

O pretendente: LUÍS FELIPE MEDEIROS PASCHOALINI, solteiro, designer, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 24/10/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Luís Paschoalini Neto e de Marisa Aparecida Medeiros Paschoalini. A pretendente: 
JULIANA NASSIF STEPIEN, solteira, relações públicas, natural de São Paulo - SP, nas-
cida em 05/05/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jan Stepien 
Junior e de Márcia Nassif Stepien.

O pretendente: RODOLFO ARAUJO VASCONCELOS DE OLIVEIRA, divorciado, 
técnico em edifi cações, natural de São Paulo - SP, nascido em 10/07/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ronaldo Vasconcelos de Oliveira e de Aurea 
Alves de Araujo Vasconcelos de Oliveira. A pretendente: ANA CAROLINA PINTO DE 
SOUZA, solteira, enfermeira, natural de São Paulo - SP, nascida em 10/05/1992, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Roberto Pinto de Souza e de Rosemeire 
Fátima Biondo Pinto de Souza.

O pretendente: WILGINS CHERILUS, solteiro, operário, natural do Haiti, nascido em 
08/09/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de St Tamant Cherilus 
e de Mamoune Alexis. A pretendente: DAPHNEY PIERRE, solteira, esteticista, natural 
do Haiti, nascida em 12/09/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Rolex Pierre e de Concitha Dorissaint.

A pretendente: DÉBORA PRADO DE OLIVEIRA, solteira, jornalista, natural de Ribeirão 
Preto - SP, nascida em 12/02/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Fernando Cesar Ribeiro de Oliveira e de Sandra Marina Prado de Oliveira. A pretendente: 
ELISA NAPOLITANO E FERREIRA, solteira, bióloga, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 19/01/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jose Carlos Ronche 
Ferreira e de Ana Maria Napolitano e Ferreira.

O pretendente: WILIAN DOS SANTOS PEREIRA, solteiro, empresário, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 25/11/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Jesue Pereira e de Maria Neide Alves dos Santos Pereira. A pretendente: MARIANA 
PASSANANTI BAPTISTELLA, solteira, empresária, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 02/02/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Eduardo 
Merino Baptistella e de Patricia Passananti Baptistella.

O pretendente: THIAGO ROMEIRO ALVES, solteiro, desempregado, natural de São Paulo 
- SP, nascido em 17/03/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José 
Adelino Alves e de Maria Conceição Romeiro Alves. A pretendente: LAIS RODRIGUES 
DA SILVA, solteira, recepcionista, natural de São Paulo - SP, nascida em 21/09/1995, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Bezerra da Silva e de 
Maria das Graças Rodrigues da Silva.

O pretendente: CLERISTON RIBEIRO BONFIM, solteiro, empresário, natural de Mar-
cionílio Souza - BA, nascido em 14/09/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Antoniel Caires Bonfi m e de Amelia Correia Ribeiro Bonfi m. A pretendente: 
NANCY ELIZABETH DAVALOS MILTOS, solteira, recepcionista, natural de Yguazú, no 
departamento de Alto Paraná - Paraguai, nascida em 15/09/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Isidro Davalos Paredes e de Julia Miltos de Davalos.

O pretendente: MANUEL JOÃO DA SILVA, solteiro, motoboy, natural de Machados - PE, 
nascido em 25/09/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Ave-
lino da Silva e de Lindalva Maria da Silva. A pretendente: DAMIANA JUVINO DA SILVA, 
solteira, do lar, natural de Serraria - PB, nascida em 22/05/1977, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Juvino da Silva e de Severina Maria da Conceição.

O pretendente: REGIS VASCONCELOS AMEDI, divorciado, publicitário, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 04/07/1971, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Adib Amedi e de Ana Vasconcelos Amedi. A pretendente: EMYBLEIA KATHERINE 
MESSIAS DE MENESES, divorciada, médica, natural de Teresina - PI, nascida em 
06/11/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Batista de Me-
neses e de Maria das Graças Messias de Almeida Meneses.

O pretendente: MAURICIO SILVESTRE ANDREATTI, divorciado, administrador, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 05/06/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Irineu Andreatti e de Enedina Silvestre Andreatti. A pretendente: MICHELLI TANGI, 
divorciada, professora, natural de São Paulo - SP, nascida em 17/05/1981, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Silvio Tangi e de Iamara Olher Rodrigues Tangi.

O pretendente: GUILHERME CARLOS DA SILVA GAGLIARDI, solteiro, analista de 
planejamento Sr., natural de São Paulo - SP, nascido em 07/06/1993, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ricardo Gezualdo Gagliardi e de Debora Carlos 
da Silva Gagliardi. O pretendente: FABIO NUNES DE CARVALHO, solteiro, analista de 
produtos PL, natural de São Paulo - SP, nascida em 24/06/1993, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Manuel Antonio Pires de Carvalho e de Silvia Nunes de 
Oliveira de Carvalho.

O pretendente: MARCOS VINICIUS DE SOUSA TIMOTEO BARBOSA, solteiro, audi-
tor, natural de São Paulo - SP, nascido em 18/02/1992, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Marcos Timoteo Barbosa e de Denise de Sousa. A pretendente: 
YOLANDA MARIA MIRANDA, solteira, auditora, natural de Massaranduba - SC, nascida 
em 01/10/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Miranda 
Junior e de Maria de Lourdes Miranda.

O pretendente: ROODY FERDINAND, solteiro, conferente, natural do Haiti, nascido em 
01/01/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Betel Ferdinand e de 
Elmirat Lozin. A pretendente: RODELINE DIEUDONNE, solteira, cabeleireira, natural 
do Haiti, nascida em 05/09/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Louis Dieudonne e de Ofut Ismael.

O pretendente: ERIVAL FIDEL DE SOUZA, solteiro, pintor automotivo, natural de Barro 
Alto - BA, nascido em 28/02/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Lourivaldo Fidel de Souza e de Maria Miranda de Souza. A pretendente: DAMIANA 
RAMOS VITAL, solteira, vendedora, natural de Cedro - PE, nascida em 09/02/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Ribeiro Vital e de 
Felismina Ramos Vital.

O pretendente: FELIPE ROSA SOARES FRANCISCO, solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 02/09/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Soares Francisco e de Nanci Silvério Rosa Francisco. A 
pretendente: DÉBORA NASCIMENTO LIMA, divorciada, profi ssão técnica e enfermagem, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 22/11/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Jorge de Lima e de Eliene Domingos Nascimento de Lima.

A pretendente: RAQUEL BARZI AMARAL, solteira, profi ssão consultora de RH, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 13/01/1965, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Amaury Amaral e de Olga Barzi Amaral. A pretendente: DEBORA 
MALLET PEZARIM DE ANGELO, divorciada, profi ssão coordenadora, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 03/08/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Ismael Pezarim e de Maria Etelvina Mallet Pezarim.

O pretendente: ALAN NERY, solteiro, profi ssão economista, nascido em Telêmaco 
Borba - PR, no dia 06/06/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Jayme Nery Filho e de Sandra Regina de Barros Nery. A pretendente: LAÍS 
DE DEUS BARBOSA MURTA, solteira, profi ssão nutricionista, nascida em Jacareí - 
SP, no dia 28/05/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Luiz Antonio Barbosa Murta e de Maria Salete Angelo de Deus Murta.

O pretendente: LEANDRO DE CARVALHO RODRIGUES TEIXEIRA, solteiro, profi ssão 
personal trainer, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/12/1988, residente e domiciliado 
no Jd. Bonfi glioli, São Paulo - SP, fi lho de Leonardo Rodrigues Teixeira e de Maria José 
de Carvalho Rodrigues Teixeira. A pretendente: VIVIANE DOMENEGHETTI AMATO, 
solteira, profi ssão personal treiner, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/08/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Amato Filho 
e de Yara Lucia Domeneghetti Amato. Obs.: Tendo sido enviado cópia do edital de 
proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: GUILHERME BRAGA FILIPPONE, solteiro, profi ssão publicitário, nascido 
no Rio de Janeiro - RJ, no dia 10/04/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Ernesto Américo Filippone e de Marcia Braga Filippone. O pretendente: 
EDILSON BRITO BEZERRA JÚNIOR, solteiro, profi ssão publicitário, nascido em São 
Caetano do Sul - SP, no dia 12/05/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Edilson Brito Bezerra e de Maria dos Anjos Pereira da Silva.

O pretendente: RAFAEL FORONI LUCHESI, solteiro, profi ssão fi sioterapeuta, nascido 
em São Roque - SP, no dia 17/10/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Luis Luchesi e de Erly Foroni Luchesi. O pretendente: JOSÉ 
LUÍS TAVARES GARCIA, solteiro, profi ssão tesoureiro, nascido em Ourinhos - SP, no 
dia 03/09/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Decio 
de Paula Garcia e de Creusa Tavares Garcia.

O pretendente: PAULO ARTHUR CINACCHI TEIXEIRA COELHO, solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em Campo Grande - MS, no dia 17/01/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Honorio Paulo Teixeira Coelho e de Elisabete 
Cinacchi Teixeira Coelho. O pretendente: VAGNER ALVES DE ARAUJO, solteiro, 
profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/02/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Neto de Araujo e de 
Veronice de Lima Alves de Araujo.

A pretendente: SYLVIA CAROLINA TEIXEIRA DA SILVA BRAGA, solteira, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 18/04/1978, residente e domiciliada na 
Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Celso Teixeira da Silva Braga e 
de Silvia Maria Teixeira da Silva Braga. A pretendente: SABRINA PFÜTZENREUTER 
CASTANHO, solteira, profi ssão analista fi nanceiro pleno, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 16/01/1990, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha 
de Walther Castanho Junior e de Sonia Maria Pfützenreuter Castanho.

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:

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

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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: CARLOS ADÃO VOLPATO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão jornalista, nascido no São Paulo - SP, no dia 28/12/1956, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Volpato e de Zilda Dias Volpato. A pretendente: 
DANIELLA GIAVINA - BIANCHI, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, pro-
fi ssão publicitária, nascida no São Paulo - SP, no dia 01/07/1973, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Giuliano Giacomo Filippo Giavina - Bianchi e de Maria Luiza 
Rodrigues Giavina - Bianchi.

O pretendente: FELIPE DE MEDEIROS PAIVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão médico, nascido no São Paulo - SP, no dia 18/12/1961, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jalba de Medeiros Paiva e de Anna Olympia 
Bandeira de Mello de Medeiros Paiva. A pretendente: MARISA MARQUES, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão farmacêutica, nascida no São Paulo - SP, no 
dia 28/06/1961, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Walter Marques e 
de Neyde Occhiuto Marques.

O pretendente: TOMAS FRAILE GUEDÓN, nacionalidade espanhola, estado civil di-
vorciado, profi ssão administrador, nascido na Espanha, no dia 09/12/1961, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Tomas Fraile Jimenez e de Maria Del Pilar Guedón 
Martin. A pretendente: SORAYA DUTRA BORGES DE CASTRO AMORIM, nacionali-
dade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão aposentada, nascida em Brasília - DF, 
no dia 30/01/1960, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Wilson 
de Castro Amorim e de Doralice Dutra Borges.

A pretendente: TIANA DE ALMEIDA CHINELLI, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão jornalista, nascida em Salvador - BA, no dia 26/07/1978, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Decio Ricardo Chinelli e de Maria Virgínia Almeida 
Chinelli. A pretendente: LAURA AUGELLI, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão médica veterinária, nascida no São Paulo - SP, no dia 09/03/1978, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Aldo Augelli e de Daniela Marangon Augelli.

O pretendente: FABIO FALKENBURGER, nacionalidade brasileira, estado civil divor-
ciado, profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/08/1977, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Erich Falkenburger e de Stela Maria Anto-
niazzi Falkenburger. A pretendente: LUANA YOKO VIEIRA KOMATSU, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
22/05/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Toyoharu Komatsu e 
de Vera de Fatima Vieira.

O pretendente: MARCOS CESAR GALLON, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão produtor de arte, nascido em Santo André - SP, no dia 28/11/1965, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Nelson Gallon e de Maria da 
Aparecida Gonçalves Gallon. O pretendente: FABIO CYPRIANO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profi ssão professor/jornalista, nascido em São Paulo 
- SP, no dia 15/07/1966, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Thomaz 
Cypriano e de Alice Pascotto Cypriano.

O pretendente: PAULO KIYOSHI ABREU MIYADA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão curador, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/07/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Paulo Koiti Miyada e de Tania Luisa Abreu Miya-
da. A pretendente: GALCIANI MARIA NEVES DE ARAUJO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão curadora/professora, nascida em Fortaleza - CE, no dia 
15/04/1978, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Mozart de Araujo 
e de Maria Saletge Neves de Araujo.

O pretendente: MARCOS ROBERTO SOUZA BROGNA, nacionalidade brasileira, es-
tado civil divorciado, profi ssão jornalista/professor, nascido em Americana - SP, no dia 
25/01/1974, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gerson Francisco Brogna 
e de Dirce de Souza Brogna. O pretendente: TAINÃ BRIGANTI LUIZ, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido em São Paulo - SP, no dia 
16/05/1991, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Augusto Cesar Luiz e 
de Rute Briganti Linhares.

A pretendente: PATRÍCIA SITRÂNGULO DITOLVO, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciada, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/12/1981, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Eduardo Antonio Sahadi Ditolvo e de Heloisa 
Helena Sitrângulo Ditolvo. A pretendente: ELISABETH CRISTINA NAUMOVS, nacionali-
dade brasileira, estado civil solteira, profi ssão designer, nascida em São Gonçalo - RJ, no 
dia 07/12/1977, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Luiz Naumovs 
e de Maria Aparecida Naumovs.

A pretendente: BRUNA FERNANDEZ VIANA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão fotógrafa, nascida em São Paulo - SP, no dia 11/04/1994, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco Fernandez Berbel de Almeida e de 
Leonice Aparecida Viana de Almeida. A pretendente: DANIELA ANTUNES VASQUES, 
nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão cirurgiã dentista, nascida em 
Sorocaba - SP, no dia 07/01/1976, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Decio Gomes Vasques e de Maria Luiza Antunes Vasques.

O pretendente: ARTUR SARTORI KON, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão ator, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/06/1988, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Rubens Kon e de Ana Marli Christovam Sartori. O pretendente: 
RENAN MARCONDES CEVALES, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão 
artista plástico, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 09/12/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Marcelo Cevales e de Elizabeth Marcondes 
de Oliveira Cevales.

A pretendente: RENATA LAPIANE ARTIGAS, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teira, profi ssão produtora cinematográfi ca, nascida em Salvador - BA, no dia 29/12/1980, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Antonio Roslindo Artigas e de 
Leda Maria Lepiane Artigas. A pretendente: VANESSA NUNES VIVEIROS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão produtora cinematográfi ca, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 03/03/1980, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Durval 
Nunes Viveiros e de Cleide Terezinha Pereira Viveiros.

O pretendente: EMERSON MENDONÇA DE SOUSA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, nascido em Francisco Morato - SP, no dia 
15/06/1995, residente e domiciliado em Francisco Morato - SP, fi lho de Etevaldo Manoel 
de Sousa e de Bernabete Pereira Mendonça. A pretendente: GEUCY NOGUEIRA DE 
ASSIS, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida 
em Morada Nova - CE, no dia 26/02/1975, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Josafá Nogueira de Souza e de Lohides Assis de Souza.

A pretendente: ANA CAROLINA CASTELLO BRANCO SPADA, nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 
24/01/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Fabio Spada e de Julia 
Cristina Castello Branco Spada. A pretendente: DANIELLA SOARES BARSOUMIAN, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão artista, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 22/08/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Hagop Armenio 
Barsoumian e de Eliane Arid Soares Barsoumian.

O pretendente: ALBERTO WAINTRAUB, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 31/12/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Max Waintraub e de Stela Regina Kibrit Wa-
intraub. A pretendente: TAMARA SHELLY KOVARI, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/05/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Tomas Roberto Kovari e de 
Rosana Abuhab Kovari.

O pretendente: GABRIEL DA SILVA PINHEIRO DE ALMEIDA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão designer, nascido em Petrópolis - RJ, no dia 01/01/1983, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Temistocles Pinheiro de Almeida e de 
Leda Maria da Silva Almeida. O pretendente: DANIEL DA ROCHA BRUM, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profi ssão arquiteto, nascido em Porto Alegre - RS, no dia 
27/09/1971, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Manoel da Rosa 
Brum e de Marly da Rocha Brum.

O pretendente: IVAN RIBEIRO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão 
educador, nascido em Santo André - SP, no dia 10/07/1981, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Roberto Ribeiro e de Ivanete de Freitas Ribeiro. 
O pretendente: EDUARDO CASTANHO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão professor de inglês, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/03/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Amadeu Castanho Neto e de Eliana dos 
Santos Castanho.

O pretendente: ALESSANDRO BARRIVIERA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão professor, nascido em Jundiaí - SP, no dia 05/09/1973, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Elizeu Barriviera e de Maria Rossini Barriviera. O 
pretendente: CLEBISON NASCIMENTO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão técnico em museu, nascido em Santos - SP, no dia 10/06/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Juscelino Alves dos Santos e de 
Antonia Maria Nascimento dos Santos.

A pretendente: VANESSA FERNANDA DOS OUROS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão editora de livros didáticos, nascida em São Paulo - SP, no dia 
16/01/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Francisco dos 
Ouros e de Neusa Nonato dos Ouros. A pretendente: THAIS SANCHES DOMINGUES, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão editora de livros didáticos, nascida 
em Sorocaba - SP, no dia 09/10/1976, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Sidney Domingues Garcia e de Araci Sanches Domingues.

O pretendente: JOSÉ LIMA GONÇALVES, nacionalidade brasileira, estado civil divorcia-
do, profi ssão zelador, nascido em Cruz das Almas - BA, no dia 17/07/1969, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sidronio José Gonçalves e de Adelaide Atanazia 
Lima. A pretendente: VILMA MARTINS DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Sertânia - PE, no dia 15/03/1975, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Heleno Martins da Silva e de Arnildes 
de Oliveira Silva.

O pretendente: JOSEMARIAS LIMA DOS SANTOS JUNIOR, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão gerente de contas, nascido em São Paulo - SP, no dia 
25/11/1996, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Josemarias de Lima 
dos Santos e de Maria Eliane Silvestre. A pretendente: TAUANE RIBEIRO MACHADO, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão assessora comercial, nascida em 
Guarulhos - SP, no dia 03/10/1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Gilvânio Alves Machado e de Maria Aparecida Ribeiro Machado.

O pretendente: BRUNO RODRIGUES DUARTE, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em São José do Campos - SP, no dia 07/07/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Principe Duarte e de Elizabet 
Maria Rodrigues Duarte. A pretendente: ROBERTA BASSAN, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em Jaú - SP, no dia 17/10/1987, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Roberto Bassan e de Maria Luiza da Costa 
Neves Bassan.

O pretendente: REGIS RICARDO SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido nesta Capital, Consolação - SP, no dia 06/05/1977, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Marcolino da Silva e de Rita Maria 
dos Santos Silva. A pretendente: CAMILA ROSSI CORREA, estado civil divorciada, 
profi ssão técnico de enfermagem, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, 
no dia 27/12/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Jarbas Donizete Correa e de Helenice Romano Rossi Correa.

O pretendente: DIEGO HENRIQUE VIVIANI, estado civil solteiro, profi ssão psicólogo, nascido 
nesta Capital, Jaraguá - SP, no dia 28/08/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Viviani e de Zenaide Santos Campos Viviani. A pretendente: 
ENEIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida 
nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 06/10/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Magno Gonçalves de Oliveira e de Alice Pereira de Oliveira.

O pretendente: RICARDO TURINI SCALISSI, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Consolação - SP, no dia 23/01/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Eduardo Scalissi e de Dagmar Roseli Turini Scalissi. 
A pretendente: VIVIANE MELKONIAN, estado civil divorciada, profi ssão comercial, nascida 
nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 25/07/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Alexandre Nazareth Melkonian e de Flora Ghazarian Melkonian.

O pretendente: LEONARDO SINCKEVICIUS, estado civil solteiro, profi ssão comercian-
te, nascido em Lages - SC (Registrado em Painel - SC), no dia 11/07/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Silvestre Sinckevicius e de 
Aparecida Inês Favaron Sinckevicius. A pretendente: FABIANA VELOSO GALIANO, 
estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em Salesópolis - SP, no dia 05/03/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Galiano Neto e 
de Isabel das Graças Veloso Galiano.

O pretendente: JOÃO DIEGO MELO ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de T.I., nascido em Fortaleza - CE (registrado no 1º Ofício), no dia 21/04/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Evandro Melo de Almeida e de 
Antonia Núbia de Melo Almeida. O pretendente: FELIPE LEONARDO ROSA DA SILVA 
DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão enfermeiro, nascido nesta Capital, Casa 
Verde - SP, no dia 26/11/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Wagner Jesus dos Santos e de Eliana Rosa da Silva.

O pretendente: COSMO ELISEU DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão gerente 
de loja, nascido em Guarulhos - SP, no dia 02/01/1974, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eliseu Paulino da Silva e de Anerina Soares da Silva. 
A pretendente: GISELE FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de enfermagem, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 27/05/1989, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jailton Vicente da Silva e de 
Cleonice Ferreira Maia da Silva.

O pretendente: ADRIANO GAUDENCIO, estado civil solteiro, profi ssão corretor de imóveis, 
nascido nesta Capital, Consolação - SP, no dia 18/03/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jonas Gaudencio e de Catarina Holder Lopes de Morais 
Gaudencio. A pretendente: MARINA SIMÃO AMARO, estado civil solteira, profi ssão fi siote-
rapeuta, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 10/07/1982, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvino de Jesus Amaro e de Silvana Simão Amaro.

O pretendente: MARCOS ANTONIO AGUIAR FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
propagandista, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia 18/03/1980, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Antonio Aguiar e de Zelinda 
Prodocimo Aguiar. A pretendente: LUANA DE CAMPOS, estado civil solteira, profi ssão 
dentista, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 18/12/1983, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Oswaldo Aranha de Campos Filho e de 
Marinilce Pinto de Campos.

O pretendente: LEANDRO CICONELLO GOMES, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 11/05/1986, residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de José Antonio Rodrigues Gomes e 
de Heloisa Ciconello Rodrigues Gomes. A pretendente: PRISCILA MAYARA DA SILVA 
BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão analista de sistemas, nascida em Volta Redonda 
- RJ (1ª Circunscrição), no dia 13/03/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Marco Aurélio Barbosa e de Lúcia Aparecida da Silva Barbosa. Obs.: 
Cópia do Edital de Proclamas para ser afi xado no Cartório de residência do contraente.

A pretendente: TUANNY ALVES MATANA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar admi-
nistrativo, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 02/06/1990, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ocimar Matana e de Selma Alves Matana. A 
pretendente: NATHALIA ANDRADE THOMAZ, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 28/06/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adilson Aparecido 
Thomaz e de Maria de Fatima de Andrade Thomaz.

O pretendente: ANDRÉ MARCONDES, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
nesta Capital, Santana - SP, no dia 04/02/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Arnaldo Marcondes e de Sueli Forcioni Marcondes. A pretenden-
te: ANA PAULA DIAS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta 
Capital, Casa Verde - SP, no dia 20/02/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Paulo Cassio Dias da Silva e de Marcia Regina dos Santos.

O pretendente: RENAN SANCHES DELLA MATTA, estado civil solteiro, profi ssão 
publicitário, nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia 16/07/1989, residente e do-
miciliado na Vila Califórnia, São Paulo - SP, fi lho de Ernesto Della Matta e de Rosilene 
Hernandes Sanches Della Matta. A pretendente: ANDRESSA IRIBARNE GRILLI, estado 
civil solteira, profi ssão administradora, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 
25/08/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos 
Alberto Grilli e de Aurora Nizeli Iribarne Grilli. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas para 
ser afi xada no cartórios de residência do contraente.

O pretendente: RODRIGO SASSAKI, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 13/12/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Sergio Sassaki e de Guilherma Matilvina da Silva Sassaki. A pretendente: 
INDAIARA MORGADO MINGATI, estado civil solteira, profi ssão relações públicas, nascida 
em São Bernardo do Campo - SP, no dia 05/05/1990, residente e domiciliada em Santo 
André - SP, fi lha de José Paulo Pereira Mingati e de Renata Aparecida Morgado Mingati. 
Obs.: Cópia do Edital recebida do Ofi cial de Registro Civil de Santo André, deste Estado.

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: CRISTIANO POLONIATO PEREIRA, solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 10/02/1979, residente e domiciliado na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Lazaro Afonso Pereira e de Maria Valentina Poloniato 
Pereira. A pretendente: SANDRA CRISTINA ZITO DE MORAES, divorciada, profi ssão 
publicitária, nascida em Penápolis - SP, no dia 13/07/1974, residente e domiciliada na 
Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de José Lucas de Moraes e de Nelí Zito de 
Moraes.

O pretendente: ANDRÉ GUSTAVO RIGON, solteiro, profissão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 28/06/1987, residente e domiciliado na Vila 
Olímpia, São Paulo - SP, filho de Humberto João Rigon Júnior e de Arlete Rita 
Siniscalchi Rigon. A pretendente: DIANA CATALINA SERRANO RAMOS, 
solteira, profissão psicóloga, nascida em Bogotá, Colômbia, no dia 09/01/1989, 
residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, filha de Ismael Serrano 
Patino e de Edilma Ramos Molina. Obs.: Enviado cópia do Edital de Proclamas 
para o subdistrito da pretendente.

O pretendente: RICARDO PRADO CESARIO, solteiro, profi ssão consultor de 
vendas, nascido em Osasco - SP, no dia 14/07/1980, residente e domiciliado em 
Osasco - SP, fi lho de Rubens Benedicto Cesario e de Giselda do Prado Cesario. A 
pretendente: CAMILA DOS SANTOS ALVES, solteira, profi ssão personal treiner, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 16/06/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilson Franco Alves e de Renata dos Santos 
Alves. Obs.: Enviado cópia do Edital de Proclamas ao subdistrito de residência do 
pretendente.

O pretendente: RAFAEL DE ANDRADE JARDIM, solteiro, profi ssão cientista da 
computação, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 13/02/1980, residente 
e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Manuel Silvino Jardim e de 
Marlene Maria de Andrade Jardim. A pretendente: MARINA IVANENKO PAVAN, 
solteira, profi ssão enfermeira, nascida em Campinas - SP, no dia 21/09/1990, residente 
e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Edgard Carmona Pavan e de Lia 
Maria Ivanenko Salgado.

O pretendente: CRAIG WILLIAM BELL, solteiro, profi ssão engenheiro químico, 
nascido em Whangarei, Nova Zelândia, no dia 17/03/1964, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Douglas Stuart Bell e de Beverly 
Bell. A pretendente: CLÁUDIA RIBEIRO CLAUDINO, divorciada, profi ssão 
administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 11/09/1968, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Ferro D' Abreu Claudino 
e de Neusa Ribeiro Claudino.

O pretendente: EDUARDO MAGALHÃES OLIVEIRA, solteiro, profi ssão administrador 
de empresa, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 08/12/1975, residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Augusto de Lima Oliveira e de Antonieta 
Elisabete Magalhães Oliveira. A pretendente: NATÁLIA PALOMA DA SILVA, solteira, 
profi ssão estudante, nascida em Guarulhos - SP, no dia 21/11/1992, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aparecido de Oliveira Silva e 
de Fatima Tavares da Silva. Obs.: Tendo sido enviado cópia do edital de proclamas ao 
subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: DANILO AQUINO PARDO, solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 15/10/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jerson Bernardo Pardo e de Maria Lucia da Cunha Aquino Pardo. 
A pretendente: JACQUELINE TAINA MACHADO, solteira, profi ssão analista de 
comércio exterior, nascida em São Paulo - SP, no dia 31/03/1992, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Newton Lopes Machado e de 
Lidia Maria Machado.

O pretendente: LUIZ CARLOS MARTINS, viúvo, profi ssão comerciante, nascido em 
Mendes - RJ, no dia 14/04/1949, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Manoel Tavares Martins e de Hely Teixeira Martins. A pretendente: ANDRÉA 
SARTINI, divorciada, profi ssão advogada, nascida em Guarujá - SP, no dia 07/01/1968, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ezio Sartini e de 
Teresa Maria Sartini.

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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