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BOLSAS
O Ibovespa: -2,5% Pontos: 
85.914,71 Máxima de +0,31% 
: 88.384 pontos Mínima de 
-2,5% : 85.915 pontos Volume: 
R$ 12,29 bilhões Variação em 
2018: 12,45% Variação no mês: 
-4,01% Dow Jones: +0,18% 
(às 18h50) Pontos: 24.432,12 
Nasdaq: +0,39% (às 18h50) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,9213 Venda: R$ 3,9223 
Variação: +0,69% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 4,00 Venda: R$ 4,10 
Variação: +1,07% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,9104 Venda: R$ 
3,9110 Variação: +0,37% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,8830 
Venda: R$ 4,0670 Variação: 
+0,99% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,13% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.249,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,25% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 156,000 
Variação: +0,5%

Cotação: R$ 3,9205 Variação: 
+0,27% - Euro (às 18h50) Compra: 
US$ 1,1355 Venda: US$ 1,1355 
Variação: -0,3% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,4510 Venda: R$ 
4,4530 Variação: +0,16% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3830 Ven-
da: R$ 4,6200 Variação: +0,28%

Pontos: 6.996,48 Ibovespa 
Futuro: -2,41% Pontos: 85.875 
Máxima (pontos): 88.355 Míni-
ma (pontos): 85.870 Global 40 
Cotação: 809,408 centavos de 
dólar Variação: -0,54%

“O cara só é 
sinceramente ateu 
quando está muito 
bem de saúde”.
Millôr Fernandes (1923/2012)
Jornalista brasileiro

O desembargador Sou-
za Ribeiro, do TRF3, 
derrubou a liminar 

da 24ª Vara Cível da Justiça 
Federal de São Paulo que 
impedia, temporariamente, o 
processo de transferência da 
Embraer para a Boeing. Para 
o magistrado, a ação popular 
foi “precipitada, infundada e 
carente de demonstração de 
qualquer vício de legalidade 
da operação negocial em 
andamento”.

No entendimento do de-
sembargador, a negociação 
ocorre “entre duas empresas 
privadas, que operam se-

Justiça derruba liminar 
que suspendia fusão da 
Embraer com a Boeing

gundo os princípios da livre 
iniciativa e liberdade negocial, 
não se vislumbrando afetação 
a interesses públicos e nem 
restrições advindas de normas 
jurídicas em geral, constitucio-
nais ou legais, de forma que 
se mostra incabível qualquer 
interferência do Poder Judici-
ário em tais ajustes que destoe 
do controle da legitimidade dos 
atos praticados”.

O desembargador destacou 
ainda que por ser uma opera-
ção muito complexa, a nego-
ciação já está cercada de um 
acompanhamento rigoroso por 
parte de vários órgãos públicos 

como o Cade e CVM, o que 
implica em “incontáveis regras 
de compliance e da legislação 
comercial, tanto observando 
normas de direito interno 
como as normas de órgãos 
internacionais”.

Ele também observou o fato 
de haver a ação de classe es-
pecial (golden share) na qual é 
estabelecido que a União tem o 
poder de veto na operação, caso 
se identifi que a possibilidade 
de algum dano ou prejuízo aos 
interesses públicos, no exercí-
cio de seu poder discricionário. 
O magistrado citou ainda o 
precedente do STJ em torno 

Na Base Aérea de Brasília, o KC-390, avião para transporte tático/logístico

e reabastecimento em voo, desenvolvido pela Embraer.

da Doutrina Chenery, em que 
fi cou evidenciado que o Poder 
Judiciário não tem a expertise 
técnica necessária para avaliar 
as consequências econômicas 
e políticas de uma decisão que 
tange ao mérito administrativo.

Ele argumentou ainda que a 

invasão do Judiciário na auto-
nomia privada das partes causa 
insegurança jurídica, o que gera 
refl exos no mercado nacional e 
internacional, lembrando que 
no dia do anúncio da liminar, 
na semana passada, as ações 
da Embraer caíram quase 3%, 

resultando em “prejuízo de 
milhões e milhões à referida 
companhia”. A ação popular 
contra a negociação havia sido 
articulada por um grupo de 
parlamentares do PT como 
Paulo Pimenta (RS) e Carlos 
Zarattini (SP) (ABr).

O papa Francisco fez um ape-
lo a favor do reconhecimento 
dos direitos humanos, cuja 
declaração universal comple-
tou ontem (10) 70 anos. De 
acordo com o líder católico, 
apenas parte da humanidade 
tem seus direitos reconhecidos. 
“Enquanto uma parte da huma-
nidade vive na opulência, uma 
outra vê a própria dignidade 
desconhecida, desprezada ou 
espezinhada, com seus direitos 
fundamentais ignorados ou 
violados”, disse Francisco. 

A mensagem foi enviada 
aos participantes da Confe-
rência Internacional sobre os 
Direitos Humanos, realizada 
pela Pontifícia Universidade 
Gregoriana, em Roma, e ques-
tiona se a dignidade de cada 
um é ‘reconhecida, respeitada, 
protegida e promovida em toda 
circunstância’.

Papa lembrou os 70 anos

da Declaração dos

Direitos Humanos.

Polícia e MP vão 
apurar denúncias 
contra João de Deus

A Polícia Civil e o Ministério 
Público de Goiás (MP-GO) 
criarão forças-tarefas especiais 
para apurar as denúncias de 
abuso sexual envolvendo o 
médium João Teixeira de Faria, 
conhecido internacionalmente 
como João de Deus. A assesso-
ria de imprensa confi rmou que 
a instituição já havia instaura-
do inquéritos para investigar 
acusações apresentadas por 
frequentadoras da Casa Dom 
Inácio de Loyola, em Abadiânia 
(GO), mas que as denúncias 
se avolumaram depois que o 
caso se tornou público, sendo 
divulgado na imprensa. 

Já o MP goiano pretende 
atuar em conjunto com pro-
motores de outras unidades 
da federação onde residam 
mulheres que afirmem ter 
sido vítimas de abusos sexuais 
supostamente cometidos pelo 
médium. As primeiras denun-
ciantes devem começar a ser 
ouvidas hoje (11). O escândalo 
envolvendo João de Deus veio à 
tona na última sexta-feira (7), 
quando o programa Conversa 
com Bial, da TV Globo, veiculou 
o relato de várias mulheres que 
afi rmam terem sido vítimas do 
médium. 

Segundo os relatos, João de 
Deus as teria levado para cômo-
dos isolados do centro espírita e 
as molestado, acariciando seus 
corpos (ABr).

O futuro ministro da Justiça, 
Sergio Moro, disse ontem (10) 
que não cabe a ele dar explica-
ções sobre relatório do Conse-
lho de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf), a respeito 
de movimentação fi nanceira 
atípica de um ex-assessor do 
deputado estadual e senador 
eleito Flávio Bolsonaro (PSL-
-SP), fi lho do presidente eleito, 
Jair Bolsonaro.

“O que existia no passado de 
ministro da Justiça opinando 
sobre casos concretos é ina-
propriado. Estes fatos têm que 
ser esclarecidos. O presidente 
já apresentou alguns esclare-
cimentos. Tem outras pessoas 
que precisam prestar os seus 
esclarecimentos. E os fatos, 
se não forem esclarecidos, têm 
que ser apurados. Eu não tenho 
como assumir esse papel”, disse 
Moro, após ser questionado 
sobre o relatório.

Jair Bolsonaro disse que os 
R$ 24 mil pagos em cheque pelo 
ex-assessor Fabrício José de 
Queiroz à futura primeira-dama 
Michelle Bolsonaro referem-se 
à quitação de uma dívida pes-
soal. “Emprestei dinheiro para 
ele em outras oportunidades. 
Nessa última agora, ele estava 
com um problema fi nanceiro e 
uma dívida que ele tinha comigo 

Futuro ministro da Justiça, 

Sergio Moro.

Vestibular da USP
Mais candidatos terão a oportu-

nidade de tentar uma vaga para es-
tudar na USP. Ontem (10), a Fuvest 
divulgou a lista de convocados que 
farão a segunda fase do vestibular. 
São 35.371 candidatos – incluindo 
3.193 treineiros, a quantidade de 
convocados é 62,3% maior do 
que em 2018. Para conferir se o 
nome está na lista, acesse (https://
app.fuvest.br/concurso?hash_
identifi cacao=8f60f5f5).

São Paulo  - O investimento 
de empresas chinesas no Bra-
sil somou US$ 55 bilhões nos 
últimos dez anos, de acordo 
com levantamento do Conse-
lho Empresarial Brasil-China 
(CEBC). O estudo considera 
investimento de empresas 
entre 2007 e 2017 em cerca 
de 115 empreendimentos con-
fi rmados, já realizados ou que 
estão em andamento. Apenas 
em 2017, foram confi rmados 27 
projetos de empresas chinesas 
no Brasil. O total dos investi-
mentos chega a US$ 8,8 bilhões. 

O montante superou os US$ 
8,4 bilhões do ano anterior e 
atingiu o maior nível desde 
2010. Em 2016, eram apenas 
12 projetos confi rmados de 
empresas chinesas no País. 
Para o Cônsul comercial da 
China em São Paulo, He Jun, o 
crescimento dos investimentos 
chineses foi consequência de 
uma combinação de crescente 
interesse de empresários da 
China em diversifi car negócios, 

O maior volume de investimentos chineses no Brasil

em 2017 foi para o setor elétrico.

São Paulo - O governador 
eleito de São Paulo, João Doria 
(PSDB), anunciou na manhã 
de ontem (10), os nomes de 
mais dois secretários que irão 
compor seu primeiro escalão. 
São eles: Aildo Rodrigues Fer-
reira, que comandará a pasta 
de Esportes, e coronel Nivaldo 
César Restivo, que assumirá a 
Administração Penitenciária. 
Com essas escolhas, só falta 
Doria anunciar o futuro se-
cretário estadual da Fazenda 
- convidado para assumir a 
vaga, o ex-ministro Henrique 
Meirelles deve ser apresentado 
hoje (11).

Com a indicação de Aildo, 
que é presidente municipal 
do PRB e foi coordenador da 
campanha do deputado Celso 
Russomanno à Prefeitura em 
2016, Doria contempla mais 
um partido que o apoiou na 
eleição. Além do PRB, já foram 
indicados como secretários 
representantes do PSD (Gil-
berto Kassab), DEM (Rodrigo 
Garcia), PP (Alexandre Baldy) 
e o próprio PSDB (Célia Leão 
e Marcos Penido). Advogado 
e geógrafo, Aildo já foi chefe 
de gabinete da secretaria que 
agora vai comandar.

“Não há partilha política aqui, 
todos sabem disso. Nenhum 
partido é dono de rigorosamen-
te nada. Aqui é gestão profi ssio-
nalizada, gestão focada. Quem 
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Frente ampla ‘um 
pouco à direita’ 

São Paulo - O ex-ministro 
das Relações Exteriores Celso 
Amorim defendeu, durante 
conferência internacional da 
Fundação Perseu Abramo on-
tem (10), a formação de uma 
frente ampla “deslocada um 
pouco para a direita” para fazer 
oposição ao presidente eleito, 
Jair Bolsonaro, como forma de 
sobrevivência dos partidos de 
esquerda no Brasil.

“No momento, o País exige 
uma frente ampla democrática 
em que a linha divisória vai 
ter que se deslocar um pouco 
para a direita porque, se não, 
nós não sobreviveremos”, dis-
se o ex-chanceler ao lado de 
representantes de partidos de 
esquerda de Espanha, Portugal 
e Uruguai, em São Paulo. 

Na opinião de Celso Amorim, 
faltou ao PT entender o que 
ele chamou de fenômeno que 
elegeu Jair Bolsonaro e aliados 
nos governos estaduais e no 
Congresso. Para ele, a exemplo 
do presidente dos Estados Uni-
dos, Donald Trump, o apoio de 
setores econômicos e de líderes 
religiosos permitiu a eleição do 
candidato do PSL na disputa 
com um discurso não racional e 
um apelo à “autoridade”. “Não é 
para fazer o mesmo, mas temos 
que entender isso” (AE).

Marcelo Camargo/ABr

Chineses investiram US$ 55 
bilhões no Brasil em 10 anos

do relacionamento bilateral e 
da maior demanda brasileira 
por privatização de estatais.

Em evento de lançamento 
do estudo em São Paulo, He 
Jun minimizou o impacto da 
eleição de Jair Bolsonaro nas 
relações com a China. Sem 
citar diretamente o presidente 
eleito, ele afi rmou que “du-
rante as eleições, houve vozes 
não amistosas em relação aos 
investimentos chineses”. Para 
o Cônsul, no entanto, a animo-

sidade “não é realidade”. “Os 
investimentos chineses são 
bons para o desenvolvimento 
econômico do Brasil”, concluiu.

O maior volume de investi-
mentos chineses no Brasil em 
2017 foi para o setor elétrico. 
Mais de US$ 6 bilhões foram in-
vestidos em projetos no setor. O 
estudo lembra que 2017 marcou 
um aprofundamento de novos 
investimentos chineses em 
energia, agronegócio e adição de 
projetos no setor logístico (AE).

Papa: só parte da humanidade 
tem direitos garantidos

Como exemplos, Jorge Mario 
Bergoglio citou “os fetos que 
têm o direito de vir ao mundo 
negado,aos que não tem acesso 
aos meios indispensáveis para 
uma vida digna, os que são 
excluídos do direito à educação 
adequada, os que injustamente 
são impedidos de trabalhar ou 
forçados a trabalhar como es-
cravos, os que são detidos em 
condições desumanas, os que 
sofrem tortura, e as vítimas de 
desaparecimentos forçados e 
seus familiares”.

A Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, que delineia 
os direitos humanos básicos, 
foi adotada pela ONU em 10 
de dezembro de 1948. Foi 
esboçada principalmente pelo 
canadense John Peters Hum-
phrey, contando, também, com 
a ajuda de várias pessoas de 
todo o mundo (ANSA).

“Várias contradições nos fazem 
questionar se realmente existe 
igualdade no reconhecimento 
da dignidade de todos os seres 
humanos, como prevê a decla-
ração solenemente proclamada 
há 70 anos”, afi rmou Francisco. 

Doria anuncia mais dois 
secretários e espera Meirelles

não cumprir seus deveres será 
substituído”, disse Doria. O 
governador eleito também foi 
questionado a comentar sobre 
o fato de indicados pelo PRB 
estarem sendo investigados 
por firmarem convênios na 
área de Esportes com entida-
des suspeitas de não aplicar 
de forma correta os recursos 
públicos, por exemplo, a partir 
de contratos superfaturados.

Após a revelação de possíveis 
desvios na pasta, Aildo foi de-
mitido pelo então governador 
Geraldo Alckmin no ano de 
2016. “Até onde sei há investi-
gação, não há ainda conclusão e 
o fato de investigar não signifi ca 
que aqueles investigados sejam 
condenados. É preciso ter muito 
cuidado”, afi rmou Doria (AE).

Não cabe 'dar explicações' 
sobre relatório do Coaf

se acumulou. Não foram R$ 24 
mil, foram R$ 40 mil. Se o Coaf 
quiser retroagir um pouquinho 
mais, vai chegar aos R$ 40 mil”, 
disse a jornalistas.

O relatório do Coaf, divul-
gado pelo jornal O Estado 
de São Paulo, informa que o 
ex-assessor e policial militar 
Fabrício José Carlos de Quei-
roz teria movimentado R$ 1,2 
milhão entre janeiro de 2016 
e janeiro de 2017 – valores 
supostamente incompatíveis 
com sua renda declarada. Uma 
das transações seria um cheque 
de R$ 24 mil destinado à futura 
primeira-dama, Michelle Bolso-
naro (ABr).
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OPINIÃO
Porque o mercado

de criptomoedas ganha
mais espaço e credibilidade

As criptomoedas 

possuem um valor 

de US$ 200 bilhões e 

somam mais de US$ 

6 trilhões desde que 

surgiu, segundo dados 

de abril 

Desde que alcançou 
ampla popularidade 
no fi m do ano passado, 

o mercado de criptomoedas 
esteve marcado por discussões 
que envolvem a confi abilidade 
do sistema, a segurança, a 
transparência, a regulamen-
tação ou a alta volatilidade da 
moeda. A verdade é que essa 
agenda é superada a cada dia 
pela revolução que o bitcoin 
vem causando no sistema 
fi nanceiro.  

Descentralizado e distribu-
ído, ou seja, não controlado 
por nenhuma entidade ou 
governo, o mercado de cripto 
está ancorado na blockchain, 
o que garante segurança e 
praticamente impede ataques 
ou adulteração. Para se ter 
uma ideia, hoje seriam ne-
cessários US$ 56,5 bilhões e 
uma estrutura computacional 
como a da Nasa para burlar a 
rede Bitcoin. Qualquer mo-
vimentação em bitcoin fi ca 
registrada e disponível para 
visualização na blockchain 
por parte dos usuários. Ainda 
assim, as consultas são feitas 
aleatoriamente e as ligações 
entre as transações exigem um 
conhecimento aprofundado de 
navegação nos incontáveis nós 
da rede.

Isso já começa a fazer das ex-
changes agentes do processo 
de transparência e de combate 
a crimes como lavagem de 
dinheiro. Alguns magistrados 
de diferentes órgãos do Poder 
Judiciário têm demandado 
consultas às nossas bases de 
dados, e o fazem requisitando 
informações e até bloqueio de 
eventual saldo em criptomoe-
das, vinculado a determinado 
CNPJ ou CPF tornado réu em 
alguma operação criminal.

A ausência de regulamenta-
ção específi ca do setor também 
já não inibe o mercado. Esse 
é um segmento extremamente 
organizado e a prova está na 
tributação de suas ativida-
des, mesmo sem defi nição da 
categoria. As criptomoedas 
precisam ser declaradas ao 
fi sco brasileiro no Imposto de 
Renda, por exemplo.

Além disso, ganha força 
a defesa da autorregulação. 
Entende-se que o Conselho 
Monetário Nacional poderia 
outorgar, como já se faz no 
mercado imobiliário, poderes 
a associações que têm como 
objeto social a defesa do 
mercado de criptomoedas. 
Essas entidades, com notória 
e irrefutável expertise no seg-
mento, fi cariam encarregadas 
da regulação, supervisão, 

fi scalização e certifi cação do 
criptomercado, com vistas a 
preservar a segurança, efi ciên-
cia e integridade das operações 
de negócios e ofertas.

O ideal é que um dia che-
guemos ao patamar de países 
como o Japão, que promoveu 
a autorregulação e passou a 
reconhecer as criptos como 
“moedas legais”, a aumentar a 
fi scalização contra operações 
ilegais e para segurança dos 
investidores. Até mesmo o 
governo aceita receber seus 
impostos em moedas virtuais 
e recentemente um banco 
tradicional do país passou a 
fazer oferta de criptomoedas.

O bitcoin também ganha 
força como forma de investi-
mento. Ao comprar na “baixa” 
e vender na “alta” e realizar 
negociações até mesmo com 
outros usuários das platafor-
mas das exchanges, é possível 
conseguir boa rentabilidade 
mesmo em ambiente alta vo-
latilidade. Ganha ritmo agora 
o uso das criptomoedas como 
meio de troca de produtos e 
serviços, especialmente pela 
possibilidade de realizar tran-
sações de maneira rápida, ágil 
e acessível. Em todo o mundo, 
são mais de 13,5 mil estabe-
lecimentos, de acordo com o 
site CoinMap.org, que realiza 
o monitoramento.

A expansão deve continuar 
mesmo diante de resistência 
no sistema fi nanceiro tradicio-
nal. Para entrar no segmento 
de criptos ainda é preciso fazer 
a troca pela moeda fi duciária 
e passar pelos bancos, mas a 
tendência é de que haja uma 
transformação cada vez maior 
nesse novo mundo que vai 
muito além da simples compra 
e venda de bitcoins.

É com essa certeza que o 
Grupo Bitcoin Banco investe 
em estruturas que materiali-
zam o mundo das criptomo-
edas. Nossa agência física em 
Curitiba é pioneira e oferece 
produtos concebidos inclusive 
para quem não tem intimidade 
com moedas digitais. Entre 
eles, modalidades de investi-
mento por 90 ou 180 dias, com 
ou sem possibilidade de trade, 
que remuneram o cliente com 
1% ao mês em bitcoin, com 
base no valor investido. Na 
plataforma La Rêve, um de-
pósito por 12 meses permite 
escolher um “presente” no 
valor correspondente.

Com as inovações, o Gru-
po Bitcoin Banco prova ser 
possível fazer investimento 
seguro e transparente em 
criptomoedas, sem risco de 
perdas. Mais um caminho para 
oferecer ainda mais credibili-
dade e consolidar o mercado 
de criptomoedas.

 
(*) - É diretor comercial do 

Grupo Bitcoin Banco, com larga 
experiência no mercado fi nanceiro 

e especialização em Direito 
Regulatório. Fazem parte do Grupo 

as exchanges NegocieCoins e Zater 
Capital.

Jaime Schier (*)
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News@TI
Equipamento que utiliza câmeras comuns 
detecta até 99% de chances de câncer de pele
@O Brasil deverá ganhar, nos próximos 3 anos, um equipamento 

para detecção de câncer de pele com uma taxa de sucesso 
de 99%, usando imagens capturadas por câmeras comuns, como 
telefones celulares. A tecnologia inovadora tem à frente o Insti-
tuto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS) e o professor Jacob Scharcanski, membro da IEEE, 
maior organização profissional dedicada ao avanço da  tecnologia 
em benefício da humanidade, que desenvolveu o equipamento 
em parceria com empresas privadas, a Universidade de Waterloo, 
Canadá e alunos e pesquisadores brasileiros.

A proximidade do Natal já está agitando o 
comércio. Para dar conta da demanda e 
também para alavancar ainda mais as 

vendas, as empresas acabam recorrendo aos 
profi ssionais freelancer. Para ajudar a direcionar 
os esforços dos profi ssionais que estão inte-
ressados em conseguir um trabalho ou ganhar 
um extra nesta época, o Freelancer.com, maior 
plataforma para freelancers e crowdsourcing do 
mundo, lista aqui três profi ssões que já estão em 
alta, atualmente, mas que podem ainda crescer 
com as proximidades das festas de fi nal de ano.

Web Development

Os trabalhos que exigem habilidades em 
desenvolvimento na web tiveram um boom 
no último trimestre completado em setembro, 
segundo o relatório Fast 50 Report, elaborado 

Três profi ssões freelas que podem ajudá-lo a garantir um extra no fi nal do ano
Neste fi nal de ano, essa procura pode cres-

cer ainda mais, já que a demanda pela criação 
de designs específi cos para o Natal e para a 
divulgação de ofertas é bastante grande. Basta 
acessar os sites de lojas e ver que são produzidos 
muitos conteúdos, neste período. Uma boa dica 
para os designers de plantão.

Redes sociais

Dá para notar que os trabalhos online têm 
muita demanda mesmo. Os profi ssionais es-
pecialistas em redes sociais também foram 
bastante requisitados, com crescimento de até 
16%, segundo o Fast 50 Report.

Como hoje em dia, a grande maioria das empre-
sas faz a gestão de conteúdos pelos canais sociais, 
os profi ssionais chamados de social media também 
estão entre os mais demandados no período.

pelo Freelancer. Foi registrado um crescimento 
de 27% em jobs que buscam profi ssionais que 
dominem a criação de sites e aplicativos.

E com o comércio bombando neste fi nal de 
ano, oportunidades não irão faltar nessa área. 
Diversos lojistas e grandes empresas criam pro-
moções para atrair clientes e utilizam a internet 
para fazer essa divulgação. Diante disso, é bom 
fi car de olho nas propostas que podem surgir.

Design

Assim como na área de desenvolvimento 
web, o campo de Design também obteve um 
crescimento exponencial no último trimestre. 
A busca por profi ssionais que saibam trabalhar 
com ferramentas digitais de criação e edição, 
como o Adobe Photoshop e Illustrator, aumen-
taram em até 13%, segundo o relatório.

A ação faz parte Plano 
Municipal de Enfrenta-
mento às Arboviroses, 

que promove ações educativas 
e de limpeza no período que 
antecede o verão para informar 
sobre os meios de proteção de 
doenças como dengue, febre 
pela Chikungunya e doença 
aguda pelo vírus Zika. Nesse 
período, o aumento das chuvas 
favorece o ciclo de reprodução 
do mosquito transmissor.

Em pequenos pedestais, as 
estátuas humanas fi cam iner-
tes, segurando objetos que 
podem acumular água parada. 
A ideia é chamar atenção do 
público que circula por locais 
como a Avenida Paulista; termi-
nais de ônibus; parques e metrô. 
Nesses locais, também são dis-
tribuídos folhetos informativos 
com dicas sobre o combate ao 
mosquito. Além disso, o público 
é estimulado a fazer selfi es com 
as estátuas e postar nas redes 
sociais com a hashtag da cam-
panha #MosquitoVilao.

Segundo os dados da prefei-
tura, até outubro foram con-
fi rmados 505 casos de dengue 
no município; em 2017 foram 
866 casos e não houve registro 

Em pequenos pedestais, as estátuas humanas fi cam inertes, segurando objetos que podem 

acumular água parada.

Jim Morrison completaria 75 anos no último 
sábado (8) e o carinho dos fãs ao se depararem 
com o túmulo no cemitério Père Lachaise de 
Paris, cidade onde o artista morreu no dia 3 de 
julho de 1971, mostra que, longe de extinguir 
a lenda, a morte do ex-vocalista da The Doors 
apenas o engrandeceu. Flores frescas e garrafas 
de bebidas alcoólicas estão constantemente 
sobre a sepultura, isso sem falar nas inúmeras 
visitas de fãs e turistas que contrastam com a 
calma nos demais túmulos.

O universo do rock ainda chorava pelas mortes 
quase consecutivas de Jimi Hendrix e Janis Joplin 
- que, como ele, também morreram aos 27 anos - 
quando James Douglas Morrison, popularmente 
conhecido como “O Rei Lagarto”, se instalou 
na capital francesa com a namorada, Pamela 
Courson. O Morrison obeso e alcoólatra que em 
março de 1971 se refugiou dos seus problemas 
pessoais e jurídicos em Paris se distanciava muito 
daquele que se tornou um ídolo das massas, que 
aplaudiam sua entrega e irreverência.

Um ano antes de ser encontrado morto na 

banheira do seu apartamento pela companhei-
ra, o artista foi condenado a seis meses de 
prisão por conduta obscena durante um show 
em Miami, mas o pagamento de uma fi ança de 
US$ 50 mil o deixou em liberdade. Em 2010, 
em meio às dúvidas que cercaram esse polê-
mico incidente, Morrison ganhou um perdão 
póstumo. A certidão de óbito declarou que o 
músico morreu devido a uma parada cardíaca, 
mas a ausência de uma autópsia deu força aos 
críticos da versão ofi cial. 

Músicas como “Riders On The Storm”, “Li-
ght My Fire”, “Hello, I Love You” e “Break On 
Through (To The Other Side)”, que o vocalista 
transformou em hinos de várias gerações, fazem 
parte do legado de Morrison, um poeta frustrado 
e admirador de Baudelaire e Rimbaud. 

Embora muitos dos fãs desconheçam que 
Morrison nasceu em 8 de dezembro de 1943 
em Melbourne, na Flórida, seu túmulo, rode-
ado por uma cerca metálica, não necessita de 
datas especiais para ser habitualmente o mais 
visitado (Marta Garde/Agência EFE)

Ghosn é 
acusado de 
esconder 
renda 
pactuada com 
Nissan

A Promotoria de Tóquio acu-
sou ontem (10) o empresário 
franco-brasileiro Carlos Ghosn, 
ex-presidente da Nissan, de 
não declarar parte da renda 
estipulada com a companhia 
durante cinco anos, até março 
de 2015. Ghosn, de 64 anos, 
foi detido em Tóquio no dia 
19 de novembro, acusado 
inicialmente de esconder das 
autoridades renda pactuada 
de perto de 5 bilhões de ienes 
(US$ 44 milhões). 

Os documentos de acusação 
da promotoria consideram 
que a Nissan também cometeu 
irregularidades ao não reportar 
ao regulador da bolsa parte da 
renda pactuada com Ghosn nos 
relatórios contábeis anuais da 
companhia. A emissora pública 
de televisão do Japão NHK e a 
EFE tiveram acessos a docu-
mentos referentes a Ghosn, que 
são analisados pela Promotoria 
de Tóquio.

Ghosn segue como presi-
dente e diretor executivo da 
fi rma francesa Renault, com a 
qual a Nissan tem uma aliança. 
Também foi cessada, como 
presidente da Mitsubishi, a 
terceira peça da aliança do se-
tor automotor forjada há quase 
duas décadas.
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Etienne Laurent/EFE

Estátuas humanas chamam atenção 
para combate ao Aedes aegypti

Uma intervenção artística com estátuas humanas em pontos de grande circulação na capital paulista, 
no último fi m de semana, buscou conscientizar a população sobre o combate à proliferação do 
mosquito Aedes aegypti

de óbitos nos dois períodos. Já 
para chikungunya, até o mo-
mento foram confi rmados 24 
casos autóctones (adquiridos 
no município) e 30 importados. 
No ano passado foram 28 autóc-
tones e 115 importados. Neste 
ano não houve nenhum caso 
autóctone de zika. Apenas um 
caso importado. Em 2017 foram 

três autóctones e um importado.
A prevenção de arboviroses 

– doenças transmitidas por 
insetos e aracnídeos – inclui 
também a intensifi cação da 
vacinação contra febre amarela. 
O último balanço da prefeitura, 
divulgado em 26 de novembro, 
mostra que a cobertura vacinal 
no município está em 59,04%. 

A meta é alcançar 95%. Quem 
ainda não se protegeu contra 
a febre amarela pode receber 
a dose em todos os postos de 
saúde da capital. Para saber 
qual a unidade de referência 
para determinado endereço, 
basta consultar o Busca Saú-
de no site (http://buscasaude.
prefeitura.sp.gov.br/) (ABr).

Fãs mantêm viva a lenda de Jim 
Morrison, que completaria 75 anos

Um fã observa o 

túmulo de Jim 

Morrison, em Paris.



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais
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A produção de milho pode 
contribuir ainda mais

com a economia brasileira
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A - Imposto Solidário
No fi m do ano ações de solidariedade se espalham pelo País. Uma pos-
sibilidade ainda pouco utilizada pela população é a destinação de parte 
do Imposto de Renda (IR) para projetos sociais. Até o próximo dia 28, os 
contribuintes podem doar até 6% do IR devido para este fi m. Na prática, 
o contribuinte doa agora, mas consegue fazer a restituição do montante 
na hora da declaração do imposto de renda. Fazendo a doação para a 
instituição escolhida, a população tem como acompanhar durante o ano 
como essa organização utiliza seus recursos, em quais ações aplica o valor 
arrecadado e quem são os benefi ciados. É uma participação importante 
como cidadão a respeito do destino do seu dinheiro. Mais informações, 
acesse (www.impostosolidario.org.br).

B - Valor Histórico
Nesta quinta-feira (13) acontece um empolgante leilão que contempla 
uma ampla e raríssima coleção de arte sacra dos séculos 16, 17 e 18, 
com imagens do Aleijadinho e Mestre Piranga, dentre outros santeiros. 
Organizado pela Dutra Leilões, destaque para a coleção de belíssimos 
grupos escultóricos de Santanas Mestras, bem como um par de cadeiras 
que pertenceu ao mobiliário da Marquesa de Santos. O leilão apresenta 
diversos outros itens interessantes, como lotes de porcelanas da Cia-
-das-Índias e europeias ligadas à nobreza brasileira; pinturas europeias 
e brasileiras; peças da iconografi a do século 19 do Rio de Janeiro, e uma 
gravura de Lasar Segall. Exposição: das 14h às 20h, na Rua Ouro Branco, 
174 – Jd. Paulista. Outras informações tel. (11)
3887-3234.

C - Educação no Trânsito
A Mercedes-Benz do Brasil, por meio do projeto de educação no trânsito 
Mobile Kids, já alcançou aproximadamente 40.000 alunos de mais de 
100 escolas das redes públicas e particulares do Estado. A distribuição 
da cartilha pedagógica tem como objetivo ensinar crianças, entre 6 e 
10 anos, sobre a importância de um trânsito seguro para motoristas e 
pedestres. A cartilha Mobile Kids, projeto original do Grupo Daimler, é 
composta por cartões, fi chas, desenhos explicativos e jogos de cartas, que 
representam a realidade do trânsito e estimulam as crianças a aprender 
comportamentos seguros, incentivando-as a também compartilhar os 
conhecimentos com seus familiares. Mais informações: (http://www.

mercedesbenz.com.br/institucional/imprensa/releases).

D - Recorde de Produtividade
O Porto de Paranaguá movimentou 4,4 milhões de toneladas de cargas 
no mês de novembro e já soma 48,8 milhões de toneladas no acumulado 
do ano. O número é equivalente a 97% da quantidade movimentada 
em todo o ano passado, quando o porto paranaense atingiu o recorde 
histórico, com 50,3 milhões de toneladas transportadas. A expectativa 
do Governo do Paraná é ultrapassar a marca anterior e fechar 2018 
com novo recorde de produtividade. A soja continua sendo o principal 
produto transportado. Entre janeiro e novembro, foram 14,4 milhões de 
toneladas exportadas. Aumento de 32% no comparativo com o mesmo 
período de 2017, quando 10,9 milhões de toneladas foram escoadas 
pelo porto. Outras informações: (http://www.portosdoparana.pr.gov.br).

E - Investindo em Bolsa
Mudanças político-econômicas geram a dúvida: qual o melhor inves-
timento para o próximo ano? De acordo com André Malucelli, diretor 
de investimentos do Paraná Banco, para quem deseja correr um pouco 
de risco, é válido direcionar entre 10% e 15% de suas reservas para 
investimentos na bolsa – desde que compre ações ainda em 2018. A 
expectativa é que muitas ações se valorizem já no começo do próximo 
ano. Este pode ser o momento para investir em empresas nas quais se 
aposta no crescimento. Para quem busca diversifi car investindo em bolsa, 
os fundos de renda variável podem trazer boa rentabilidade ao longo do 
tempo, com maior praticidade, orienta o diretor de investimentos do 
banco (www.paranabanco.com.br). 

F - Carne Bovina 
A Marfrig Global Foods, uma das líderes mundiais do setor de carne 
bovina, acaba de informar à CVM a aquisição – por 54,9 milhões de dó-
lares – de 91,89% do capital da argentina Quickfood. Líder no mercado 
de produtos derivados de carne bovina e dona de marcas emblemáticas 
do mercado argentino, a Quickfood esteve sob o controle da BRF nos 
últimos sete anos. Possui três fábricas na Argentina, localizadas nas 
cidades de San Jorge, Baradero e Arroyo Seco. Juntas, essas unidades 
têm uma capacidade de abate de 620 cabeças de gado por dia e proces-
sam mais de 6 000 toneladas mensais de produtos como hambúrgueres, 
salsichas, frios e vegetais congelados. 

G - Complexo Portuário
As solicitações de atracação de navios no Porto de Santos pelas agências 
de navegação, por meio do sistema Porto Sem Papel (PSP), passam a ser 
totalmente eletrônicas a partir desta segunda-feira (10). No momento, 
os procedimentos ainda incluem, além da inserção eletrônica das infor-
mações, o envio da lista de mercadorias perigosas em papel à Codesp. 
A medida eliminará o trâmite de cerca de 1,8 milhão de impressos por 
ano e agilizará o fl uxo de informações para atracações no complexo 
portuário santista. Além disso, vai gerar para a Codesp uma economia 
de, aproximadamente, R$ 90 mil por ano, na logística que envolve esse 
processo, e ganhos ambientais com a eliminação do uso do papel. Para 
saber mais: (www.portodesantos.com.br).

H - Vagas de Doutorado
Os institutos Max Planck da Alemanha abriram vagas para cursos de 
doutorado e estágios de pós-doutorado, conforme convocatória anunciada 
para a América Latina. As inscrições estão abertas até 28 de fevereiro. São 
35 vagas nos grupos de pesquisa dos institutos e das Escolas Doutorais de 
Pesquisa Max Planck, que têm demanda para incorporar pessoal para o 
desenvolvimento de projetos específi cos. As inscrições podem ser feitas 
nos sites indicados nos arquivos disponíveis na página da convocatória 
da Sociedade Max Planck (https://www.latam.mpg.de/46178/noviembre.
pdf). Mais informações: (www.latam.mpg.de/31128/Ofertas-laborales). 

I - Profi ssionais e Enófi los
A Sommelier School, escola brasileira de formação de sommeliers, é a 
licenciada exclusiva em todo o Brasil da  ISG – International Sommelier 
Guild, uma das mais respeitadas escolas de sommeliers do mundo, sediada 
nos EUA e presente em diversos países através de escolas licenciadas. A 
formação completa qualifi ca e prepara os alunos para os títulos de “Mas-
ter of Wine” e “Master Sommelier Internacional”. Já o curso “Sommelier 
School” criado pela própria escola, é composto por três módulos – Básico 
(8 aulas), Intermediário (20 aulas) e Avançado (16 aulas). É direcionado 
para profi ssionais que buscam formação de qualidade e que atende aos 
padrões para atuação nos setores de alimentos e bebidas em brigadas de 
hotéis e restaurantes, para promotores e atendentes de lojas e mercados. 
Mais informações e inscrições (www.sommelierschool.com.br).

J - Mais Médicos
Os profi ssionais brasileiros e estrangeiros formados no exterior (sem registro 
no Brasil) terão oportunidade para escolher vagas abertas pela saída dos 
cubanos na cooperação Brasil/Opas/Cuba no ‘Programa Mais Médicos’. Os 
candidatos terão entre hoje (11) e sexta-feira (14) para enviar documentação 
ao Ministério da Saúde e, assim, estarem aptos para validação da inscrição 
no Programa. São 17 documentos exigidos, entre eles, o reconhecimento 
da instituição de ensino pela representação do país onde os profi ssionais 
obtiveram a formação. Outras informações: (www.saude.gov.br).
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O agronegócio vem 

gerando resultados 

positivos à economia do 

Brasil

Dados ofi ciais do Governo 
Federal revelam que 
o setor da economia 

cresceu 13% em 2017, o melhor 
número desde 1996, já repre-
sentando 23% do PIB. Nesse 
cenário, um dos destaques tem 
vindo da produção do milho, 
grão que apresenta elevado 
retorno de investimento consi-
derando o potencial de desen-
volvimento socioeconômico e a 
versatilidade da sua produção. 

Devido aos investimentos em 
tecnologia e pesquisa, a pro-
dutividade vem apresentando 
crescimento exponencial nos 
últimos anos.

Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul e Goiás estão diversifi cando 
investimentos incorporando 
de forma gradativa, além do 
gado e da soja, o milho entre um 
dos seus principais produtos. 
Dados ofi ciais indicam que a 
produção de milho na safra 
2017/2018 (primeira e segunda 
safras) deve atingir 82 milhões 
de toneladas.

Dados recentes da União 
Nacional de Etanol de Milho 
(Unem) indicam que a produ-
ção brasileira de etanol de mi-
lho deve saltar de 600 milhões 
de litros por ano para até 3,5 bi-
lhões de litros em 2023, um au-
mento de 483% em cinco anos. 
Os dados envolvem projeções 
de implementação de usinas 
que estão em construção ou 
sendo licenciadas, número que 
já soma atualmente 15 novas 
plantas que consumirão 17 
milhões de toneladas de milho 
em 10 anos.

O etanol de milho é uma 
alternativa que está envolven-
do bilhões em investimentos 

para a economia e geração de 
empregos, pois a produção 
de 500 milhões de litros pode 
corresponder a 8,5 mil empre-
gos diretos e indiretos. Não 
bastassem essas vantagens, o 
milho gera subprodutos de ele-
vado valor agregado, caso do 
óleo e do farelo (DDG), muito 
aproveitado na alimentação de 
bovinos de corte em decorrên-
cia da efi cácia já comprovada 
como fonte proteica. 

Dependendo dos preços do 
grão, o etanol de milho também 
tem um custo que concorre 
com o etanol da cana-de-
-açúcar e aumenta as opções 
da matriz de combustível. 
Além disso, já existem usinas 
tradicionais de cana-de-açúcar 
adaptando o processo produti-
vo para trabalhar com cana-de-
-açúcar e milho, as chamadas 
usinas fl ex.

Aproveitar o potencial de 
crescimento do milho no 
agronegócio brasileiro é, sem 
dúvida, apostar em um produto 
importante para que o País 
possa incrementar o desen-
volvimento econômico com 
geração de emprego e renda. 
Muitos municípios pequenos 
dependem basicamente do cul-
tivo de grãos, movimentando 
uma grande cadeia e gerando 
renda direta aos produtores e 
trabalhadores.

Considerando que o Brasil 
já está entre os principais 
produtores de milho do mun-
do, inclusive em decorrência 
de uma gestão tecnológica 
aplicada intensamente nas 
lavouras, há ainda bastante 
potencial para que a produção 
aumente de forma gradual, fato 
que contribuirá para a melhoria 
dos índices nacionais.

(*) - É sócio-diretor na KPMG
no Brasil.

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

Giovani Pigatto (*) e André Luiz Monaretti (**)

O presidente da Federação 
Brasileira dos Bancos (Febra-
ban) , Murilo Portugal, revelou 
que está sendo discutido um 
novo tipo de fi nanciamento 
ao consumo, previsto para 
ser implantado em 2019, 
que estabelece um crediário 
no cartão de crédito – que 
seria disponibilizado no ato 
da compra, com prazo mais 
longo e com juros cobrados 
ao usuário do cartão. Esta é 
uma das medidas pensadas 
para diminuir os altos juros 
dos cartões de crédito.

As propostas da Febraban 
para baixar os juros no Brasil 
estão descritas no livro sobre 
o tema, distribuído online gra-
tuitamente, que acaba de ser 
lançado pela entidade. Nesta 
entrevista por e-mail, Murilo 
Portugal avalia que “o custo 
do dinheiro no Brasil é mais 
alto do que em outros países, 
assim como muitos outros 
produtos aqui também são mais 
caros: carros, roupas, celulares. 
Segundo ele, “os custos que os 

Murilo Portugal, presidente da Federação Brasileira de Bancos 

(Febraban).

A projeção para o IPCA caiu 
pela sétima vez seguida, 
ao passar de 3,89% para 

3,71%. Para 2019, a projeção foi 
reduzida pela quinta vez con-
secutiva, de 4,11% para 4,07%. 
Em 2020, a expectativa é que a 
infl ação fi que em 4%, a mesma 
projeção há 75 semanas e, para 
2021, houve ajuste de 3,78% 
para 3,75%. As informações 
são do boletim Focus, com es-
timativas do mercado fi nanceiro 
para os principais indicadores 
da economia.

A revisão na estimativa para 
a infl ação ocorreu após o IBGE 
informar que o IPCA registrou 
defl ação de 0,21% em novem-
bro e acumulou alta de 4,05% 
em 12 meses, abaixo do centro 
da meta de infl ação, que é de 
4,5%. Essa meta tem limite 
inferior de 3% e superior de 
6%. Para 2019, a meta é 4,25% 
com intervalo de tolerância en-
tre 2,75% e 5,75%. Essa meta 
deve ser perseguida pelo BC, e 
o principal instrumento é a taxa 
básica de juros, a Selic. 

As instituições fi nanceiras esperam pela manutenção da Selic, em 6,5% nesta semana.

A estimativa da Associação 
Comercial de São Paulo (ACSP) 
para as vendas de Natal em 
2018, na capital paulista, é de 
que o movimento apresente 
crescimento médio de 2% a 3%. 
É um resultado mais fraco do 
que o do Natal de 2017, quando 
as vendas aumentaram 4,5% 
frente ao ano anterior. 

“A economia está em marcha 
lenta. E a disparada do dólar ? 
que está perto dos R$ 4, sendo 
que em 2017 estava próximo 
de R$ 3 ? está pressionando o 
preço de produtos importados 
que compõem a cesta de fi nal 
de ano, como bacalhau, vinho 

e eletrônicos”, declara Alencar 
Burti, presidente da ACSP. 

Ele comenta que os eletrôni-
cos também podem ser afetados 
pela antecipação de compras 
desses produtos na Black Fri-
day. “Mas outros itens, espe-
cialmente brinquedos, roupas 
e artigos de uso pessoal devem 
ter desempenho melhor”. Por 
outro lado, Burti avalia que, 
“passado o período de incer-
tezas eleitorais, a confi ança do 
varejo e do consumidor está 
maior, o que pode até levar as 
vendas de Natal a terem resul-
tado melhor do que o estimado” 
(AI/ACSP).

Atividade do comércio 
recuou em novembro

De acordo com o Indicador 
Serasa Experian de Atividade 
do Comércio, o movimento dos 
consumidores nas lojas de todo o 
país recuou 0,5% em novembro, 
já efetuados os devidos ajustes 
sazonais. Quando comparado com 
novembro/17 houve alta de 5,4%. 
Com estes resultados, no acumu-
lado do ano de 2018 até novembro, 
a atividade varejista cresceu 6,7% 
frente ao mesmo período de 2017. 

Segundo os economistas da 
Serasa Experian, a atividade 
varejista em novembro foi im-
pactada negativamente pelos 
excessos de feriados e suas 
respectivas “pontes” que aconte-
ceram naquele mês, diminuindo 
o fl uxo dos consumidores nas 
lojas. Três segmentos varejistas 
apresentaram recuos, a saber: 
móveis, eletroeletrônicos e infor-
mática (-0,8%); veículos, motos e 
peças (-1,0%); e combustíveis e 
lubrifi cantes (-0,9%), sempre na 
comparação com o mês anterior. 

O segmento de supermerca-
dos, hipermercados, alimentos 
e bebidas manteve-se estável e, 
no território positivo, encontra-
mos os segmentos de material 
de construção (0,9%) e o de 
tecidos, vestuário, calçados e 
acessórios (0,6%). No acumulado 
do ano, o segmento de móveis, 
eletroeletrônicos e informática 
cresceu 11,7% e o segmento de 
veículos, motos e peças cresceu 
7,7% (Serasa Experian).
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Mercado reduz estimativa 
de infl ação pela sétima vez
Instituições fi nanceiras consultadas todas as semanas pelo Banco Central (BC) reduziram mais uma vez 
a estimativa para a infl ação este ano

As instituições fi nanceiras 
consultadas pelo BC esperam 
por manutenção da taxa básica 
de juros, a Selic, em 6,5%, nesta 
semana. O Copom do BC reúne-
-se hoje (11) e amanhã (12), 
para defi nir a Selic.

A manutenção da Selic, como 
prevê o mercado fi nanceiro, in-

dica que o Copom considera as 
alterações anteriores nos juros 
básicos sufi cientes para chegar 
à meta de infl ação, objetivo que 
deve ser perseguido pelo BC.

A projeção para a expansão 
do PIB caiu de 1,32% para 
1,30%, na segunda redução 
seguida. Para 2019, a estima-

tiva segue em 2,53%. As ins-
tituições fi nanceiras projetam 
crescimento de 2,50% do PIB 
em 2020 e 2021. A previsão 
do mercado fi nanceiro para a 
cotação do dólar passou de R$ 
3,75 para R$ 3,78 no fi m deste 
ano e para 2019 permanece em 
R$ 3,80 (ABr).

Novo crediário para cartão
é estudado para 2019

bancos têm para emprestar re-
presentam 91% da taxa de juros”.

O presidente da Febraban vê 
com otimismo o ano de 2019. 
Julga que haverá retomada em 
ritmo mais forte do crescimento 
da atividade econômica, bem 
como do crédito -  principal-
mente se for feita a reforma da 
Previdência. Ele avalia como 

positiva a proposta do novo 
governo de independência do 
Banco Central. “[Isso] Sinaliza 
ao mercado que a autoridade 
monetária trabalhará sem 
interferência políticas, con-
centrada em seu objetivo de 
garantir a estabilidade fi nan-
ceira e o poder de compra da 
moeda”, afi rmou (ABr).

No Natal, vendas devem ter alta moderada
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O bombardeio 
sobre o Supremo

A acusação de 

politização do 

Judiciário tem no 

Parlamento, portanto, 

sua principal fonte

Não há como negar o 
fato: a mais alta Corte 
do país tem sido alvo de 

polêmica, que abriga posicio-
namentos de seus membros, 
alguns considerados suspeitos 
de tomar decisões sob infl uên-
cia política ou por ligações de 
amizade com fi gurantes con-
troversos da cena institucional. 

O fato é que o Supremo 
Tribunal Federal sofre um 
bombardeio não apenas de 
grupos e setores que se sen-
tem incomodados por suas 
decisões, mas de cidadãos 
comuns, como nesse episódio 
envolvendo um advogado e o 
ministro Ricardo Lewandovski.

Após dizer que o Supremo 
“é uma vergonha”, o ex-pre-
sidente do STF perguntou se 
ele queria ser preso. A cena diz 
muito sobre a escalada crítica 
a que, nos últimos anos, tem 
sido submetida a tríade dos 
Poderes, a começar pelo Ju-
diciário. Quando se constata 
que a nossa mais elevada Corte 
já não fi gura como o sagrado 
altar da Pátria, respeitada pela 
sapiência de seus membros, 
reverenciada em tempos idos 
pela nobreza, dignidade e 
independência, virtudes ine-
rentes à guardiã da Lei Maior, 
há de se concluir que graves 
distorções pairam sobre a vida 
institucional.

O acervo negativo tem mui-
tas fontes, entre elas o proces-
so de escolha dos magistrados, 
onde se observa viés político; 
a ausência de regulamentação 
de dispositivos constitucio-
nais, que obriga o Supremo a 
adentrar o território legislati-
vo; e, nos últimos tempos, a 
própria índole da instituição, 
que ganhou a imagem de pode-
rosa corte criminal. Enxergar 
o STF como casa afamada pela 
condenação a perfi s com foro 
privilegiado é, convenhamos, 
uma grave distorção.

Comecemos por aí. Desde o 
mensalão (Ação Penal 470), 
o Supremo cobriu-se com o 
manto de tribunal criminal 
por mais que sua ação tenha 
se estendido a outros impor-
tantes nichos temáticos. Mas 
o matiz político se adensou na 
esteira de ilações e inferências 
sobre condenações de fi guras 
e partidos. 

A polarização política que 
se acentuou, desde então, 
cuja marca mais forte pode 
ser vista no lema “nós e eles” 
(de autoria do lulo-petismo), 

acabou respingando em alguns 
membros da Suprema Corte. 
A Operação Lava Jato, em 
curso, ampliou o bombardeio 
crítico, e as decisões de altos 
magistrados têm sido inseridas 
em campos carimbados com 
as referências “simpatia” e 
“antipatia” em relação a alguns 
protagonistas. 

Portanto, os ministros foram 
jogados em terrenos da política 
partidária, com um ou outro 
formando grupos de decisão. O 
arremate emerge naturalmen-
te na interlocução cotidiana: 
“esse é ligado a fulano, aquele 
a sicrano”.

A suspeição tem aumentado 
sob o fl uxo do divisionismo 
político que recorta o país em 
bandas. E ainda em função 
da pressão da representação 
política para pôr um ponto 
fi nal na Operação Lava Jato, 
que se apresenta como o in-
ferno a aguardar o ingresso de 
novos visitantes. E, ao que se 
percebe, a continuidade dos 
processos estaria garantida 
sob imensa teia de apoio so-
cial e a disposição do futuro 
governo de estender, no que 
lhe compete, as tarefas de 
combate à corrupção política.

Outro fi o do novelo é puxa-
do pelo Poder Legislativo. Ao 
deixar solto um conjunto de 
dispositivos da CF de 88, sem 
legislação infraconstitucional, 
os congressistas abriram o 
espaço para a Suprema Corte 
agir. Não há vácuo no poder. Os 
ministros ocuparam os vazios 
que os parlamentares abriram. 
A acusação de politização do 
Judiciário tem no Parlamento, 
portanto, sua principal fonte. 
Se uma questão chega ao 
Supremo – e não está regula-
mentada – Suas Excelências 
acabam dando sua interpre-
tação. E os exageros tendem 
a aparecer, como as incursões 
de ministros no terreno das 
privatizações ou do indulto a 
presos, prerrogativa do Poder 
Executivo.

Os caminhos erráticos po-
dem ser corrigidos? Sim. O 
STF não pode querer ser o 
protagonista central da cena 
institucional. Deveria se pre-
servar. Adotar uma liturgia de 
poder com respeito aos valores 
e às virtudes da mais alta Corte: 
a moderação, a sabedoria, a 
discrição. A TV Justiça acaba 
sendo um espelho de vaidades.

Que o novo ciclo político a 
se abrir acolha com fervor a 
letra da nossa Constituição: 
independência, harmonia e 
autonomia dos Poderes.

 
(*) - Jornalista, é professor titular 

da USP, consultor político e de 
comunicação Twitter@gaudtorquato. 

Acesse o blog
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

O futuro presidente do 
país se manifestou nesse 
sentido em mensagem 

na chamada “Cúpula Conser-
vadora das Américas”, organi-
zada por um dos seus fi lhos, o 
deputado Eduardo Bolsonaro, 
que reuniu representantes de 
dez países da região.

Segundo Bolsonaro, “todos 
na América Latina sabem 
quais são as consequências da 
esquerda”, acrescentando que 
“o exemplo mais claro é Cuba, 
e o país que mais se aproxima 
dessa realidade é a Venezuela”.

Em sua mensagem, Bolsona-
ro encorajou os conservadores 
da América Latina “a não desis-
tir, a não perder a esperança 
e a manter viva a chama da 
liberdade”. Também pediu para 
“combater juntos os objetivos 

Presidente eleito Jair Bolsonaro.

O Tribunal de Justiça da União 
Europeia determinou ontem 
(10) que o Reino Unido é livre 
para revogar unilateralmente 
sua saída do bloco. A sentença 
segue o parecer do advogado-
-geral da corte, Manuel Campos 
Sánchez-Bordona, e chega na 
véspera da votação do acordo do 
Brexit no Parlamento britânico. 
O Tribunal da UE foi acionado 
por um grupo de políticos e 
ativistas europeístas, incluindo 
os trabalhistas David Martin e 
Catherine Stihler e o eurodepu-
tado escocês Alyn Smith.

Ou seja, se para sair do bloco 
o Reino Unido precisou nego-
ciar cada termo com Bruxelas, 
para fi car bastaria uma simples 
comunicação formal ao Conse-
lho Europeu, principal órgão 
político da União Europeia.

Londres teria até o dia do 
Brexit, 29 de março de 2019, 
para revogar o divórcio unila-
teralmente. O posicionamento 
da corte havia sido pedido por 
causa do impasse que pode 
levar a um rompimento sem 
acordo no ano que vem, caso 
o pacto seja rejeitado pelo 

Ativista anti-Brexit protesta contra Theresa May em Londres.

Em um pleito boicotado pelos 
principais partidos de oposição 
e por grande parte do eleitora-
do, o chavismo saiu vencedor 
das eleições municipais no 
domingo (9) na Venezuela, 
conquistando mais de 90% dos 
cargos. Mais de 20 milhões de 
venezuelanos foram convoca-
dos às urnas para eleger 2.459 
vereadores e seus respectivos 
suplentes para o período de 
2019 a 2022, mas apenas 27,4% 
dos eleitores participaram, 
segundo o Conselho Nacional 
Eleitoral (CNE).

Segundo a presidente do ór-
gão, Tibisay Lucena, o Partido 
Socialista Unido da Venezuela 
(PSUV) conquistou mais de 
90% das cadeiras em jogo. A 
eleição foi realizada em meio 
a uma grave crise econômica, 
social e política no país e com os 
principais partidos de oposição 
banidos pelo chavismo. Ainda 

assim, o presidente Nicolás 
Maduro celebrou a “festa elei-
toral” e afi rmou que a Venezuela 
deveria entrar para o “Guinness 
Book”, o livro dos recordes, em 
termos de liberdades políticas. 

Além disso, acusou os Esta-
dos Unidos de tramarem uma 
“conspiração”. “Hoje está em 
curso e a coordenam direta-
mente da Casa Branca uma 
tentativa de perturbar a vida 
democrática da Venezuela e 
dar um golpe de Estado con-
tra o regime constitucional e 
democrático do país”, declarou 
Maduro. Já as legendas de opo-
sição, como o Justiça Primeiro, 
do ex-presidenciável Henrique 
Capriles, e o Vontade Popular, 
de Leopoldo López, que está 
em prisão domiciliar, afi rmaram 
que “ninguém saiu para validar 
uma farsa eleitoral que tem 
como único propósito lavar a 
cara da ditadura” (ANSA).
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A Comissão de Serviços 
de Infraestrutura do Senado 
vota hoje (11), em caráter 
terminativo, o projeto do ex-
-senador Alfredo Nascimento. 
A proposta vincula a aplicação 
dos investimentos federais em 
obras e serviços de transporte 
à comprovação de sua viabi-
lidade econômica. O projeto 
exclui dessa exigência, po-
rém, as obras necessárias à 
segurança nacional e as de 
caráter social.

A proposição também clas-
sifi ca a rodovia BR-319, no 
Amazonas, como prioritária à 
integração nacional, tornando 
obrigatória a sua restauração 
no trecho entre o município de 
Nhamundá, no Amazonas, e 
Porto Velho, em Rondônia, no 
prazo de dois anos. Relator na 
comissão, o senador Fernando 
Bezerra Coelho (MDB-PE) 
apresentou um substitutivo ao 
projeto ajustando a redação e 
retirando o prazo de dois anos 
previsto para a conclusão das 
obras na rodovia.

Bezerra também propõe 
a alteração na responsa-
bilidades sobre a BR-235, 
que liga Aracaju ao Campo 

Fernando Bezerra Coelho é o relator da proposta na Comissão.

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) 
do Senadio pode votar hoje (11) o projeto que propõe 
o reconhecimento, o fomento e a regulamentação 
dos esportes eletrônicos (os chamados e-sports) no 
Brasil. Os e-sports são as atividades competitivas 
envolvendo jogos de videogame, computador e outros 
equipamentos. De acordo com o projeto, o esporte 
eletrônico, quando praticado de modo profi ssional, 
observará regras nacionais e internacionais aceitas 
pelas entidades de administração do desporto.

Para o autor, senador Roberto Rocha (PSDB-MA), 
as disputas esportivas em ambientes virtuais ofere-
cem, assim como os esportes tradicionais, meios de 

“socialização, diversão e aprendizagem”. O senador 
aponta que a prática pode contribuir para melhorar 
a capacidade intelectual e fortalecer o raciocínio e 
a habilidade motora dos participantes. O relator na 
CE, senador José Medeiros (Pode-MT), é favorável 
à aprovação do projeto sob a forma do substitutivo 
aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia. O 
substitutivo, feito pelo senador Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), reformulou o texto original para torná-lo 
mais harmônico com as disposições da Lei que institui 
normas gerais sobre o desporto. Como o projeto é 
terminativo, caso aprovado, pode seguir direto para 
a Câmara. (Ag.Senado).

Relatórios de Obras 
Irregulares aguardam 
votação 

Treze relatórios e acórdãos 
do Tribunal de Contas da União 
(TCU) precisam ser analisados 
ainda este ano pela Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização (CMO) 
para avaliar se as obras públicas, 
que após auditoria apresentarem 
indícios de irregularidades, po-
derão receber verbas públicas 
ou não.

O material está sendo anali-
sado pelo Comitê de Avaliação 
das Informações sobre Obras e 
Serviços com Indícios de Irregu-
laridades (COI), que é coordena-
do pelo deputado Covatti Filho 
(PP-RS). Cabe ao comitê propor 
a paralisação ou não dos contra-
tos e encaminhar seu parecer à 
CMO. Depois de aprovado pelo 
Congresso, o relatório se trans-
forma em um anexo próprio no 
Orçamento de 2019.

As recomendações do TCU são 
enviadas ao Congresso na forma 
de “Avisos”, e, então, o comitê da 
CMO realiza audiências públicas 
com as partes envolvidas para, 
então, decidir se corta ou man-
tém as verbas dessas obras. São 
diversos casos, como o trecho 
da travessia urbana das BR-235 
e BR-407 em Juazeiro (BA), que 
segundo a vistoria do TCU, teve 
sobrepreço embutido nos R$ 
75,5 milhões do valor fi nal.

Outro exemplo é a restrição 
à concorrência na licitação do 
Corredor de Ônibus da Radial 
Leste de São Paulo, que tem cus-
to estimado de R$ 150 milhões. 
No caso do BRT (corredor de 
ônibus) de Palmas, que está em 
fase de projeto, o TCU aponta 
que o estudo de viabilidade 
técnica, econômica e ambiental 
está defi ciente. Por isso, não teve 
condições sequer de estimar o 
custo da obra (Ag.Câmara).
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Atendimento domiciliar 
para pessoa com 
defi ciência

A Comissão de Defesa dos Di-
reitos das Pessoas com Defi ciência 
da Câmara aprovou o projeto que 
pretende prever atendimento do-
miciliar e personalizado, para pes-
soas com defi ciência em situação 
de restrição de autonomia para o 
exercício de atividades básicas da 
vida diária e em situação de ameaça 
ou ruptura de vínculos, que impeça 
ou restrinja o exercício dos direitos 
de cidadania. 

O texto foi aprovado na forma 
de substitutivo apresentado pela 
relatora, deputada Rejane Dias 
(PT-PI), ao texto principal e ao 
projeto do deputado Felipe Bornier 
(Pros-RJ), que tramita apensado. 
O substitutivo inclui dispositivo na 
Lei Orgânica da Assistência Social 
para que a avaliação e o atendimen-
to domiciliar sejam prestados pelos 
Centros de Referência Especializa-
dos da Assistência Social (Creas).

“Esses equipamentos assis-
tenciais são responsáveis pela 
reconstrução de vínculos familiares 
e comunitários, pela defesa de 
direitos, pelo fortalecimento das 
potencialidades e proteção de 
famílias e indivíduos em situações 
de violação de direitos”, explicou 
a relatora. “A solução proposta 
respeita o caráter descentralizado 
dos programas e ações socioprote-
tivas voltadas para a pessoa com 
defi ciência”. A proposta tramita 
em caráter conclusivo e ainda será 
analisada pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça (Ag.Câmara).

Bolsonaro consolida luta 
anticomunista na América Latina
O presidente eleito Jair Bolsonaro se comprometeu no último sábado (8) a “consolidar” na América 
Latina a “nova linha política que nasceu” nas eleições de outubro e a somar esforços para combater o 
comunismo na região

Conforme Bolsonaro, o que 
estará “em jogo” a partir do dia 
1 de janeiro, quando assumir 
o poder, “não será o sucesso 
ou o fracasso de um mandato, 
mas o sucesso ou o fracasso do 
próprio Brasil”. Sendo assim, 
ele afi rmou que é “obrigado a 
ter sucesso e que, com isso, a 
possibilidade de o Brasil acom-
panhar outros países em um 
projeto similar será muito gran-
de”. Na conferência, o deputado 
Eduardo Bolsonaro chegou a 
oferecer o Brasil como sede 
para um hipotético julgamento 
das ditaduras “de Venezuela, 
Cuba e Nicarágua”. “Seria um 
motivo de grande satisfação 
para o Brasil receber esse tri-
bunal”, disse o deputado, que 
organizou o evento na cidade de 
Foz de Iguaçu (Agência EFE).

do Fórum de São Paulo”, orga-
nização que reúne partidos de 
esquerda da América Latina, e 

a travar “uma luta ampla pela 
liberdade, pela democracia e 
pelo livre-comércio”.

Investimento em transporte 
exige viabilidade econômica

de Provas Brigadeiro Velloso 
em Novo Progresso (PA), 
atravessando os estados de 
Sergipe, Bahia, Pernambuco, 
Piauí, Maranhão, Tocantins: 
no trecho entre o município 
de Petrolina (PE) e a divisa 
dos estados de Pernambuco 
e Bahia, transferido ao estado 
de Pernambuco pela Medida 
Provisória 82/2002, fi ca autori-
zada a reincorporação à malha 
rodoviária federal.

Também está na pauta o 
projeto do ex-senador Antonio 
Carlos Rodrigues (PR-SP), 

que destina recursos para 
a melhoria do transporte 
coletivo ou não motorizado, 
prioridades da Política Na-
cional de Mobilidade Urbana. 
A proposta tem parecer favo-
rável, com substitutivo (texto 
alternativo) apresentado pelo 
relator, senador Valdir Raupp 
(MDB-RO). O governo federal 
deverá investir ao menos 5% 
do que arrecadar com a Cide 
em projetos de infraestrutura 
urbana de transportes coleti-
vos ou não motorizados (Ag.
Senado).

Reino Unido pode revogar 
Brexit, diz Tribunal da UE

Parlamento britânico.
Um eventual divórcio abrup-

to, sem um período de transi-
ção, poderia causar inúmeros 
problemas de fornecimento 
- até de itens de primeira neces-
sidade - no Reino Unido e um 
cenário de insegurança jurídica 
e econômica. Nesse contexto, 
aumentaria a pressão para o 
governo desistir do Brexit ou 
realizar um segundo plebiscito.

Essa hipótese, no entanto, já 
foi descartada pelo gabinete da 

primeira-ministra Theresa May. 
“Essa sentença não altera o 
plebiscito de 2016 nem a clara 
vontade do governo de assegu-
rar que o Reino Unido deixe a 
UE em 29 de março”, garantiu 
o ministro do Meio Ambiente 
Michael Gove. O impasse já 
tem provocado efeitos sobre a 
economia britânica, que desa-
celerou e teve crescimento de 
apenas 0,1% em outubro, de 
acordo com dados divulgados 
ontem (ANSA)

Eleições na Venezuela 
têm participação de 27%

No Senado, projeto regulamenta esportes eletrônicos



Em um mundo cada 

dia mais tecnológico 

e digital, somos 

bombardeados 

de informações e 

interrupções o tempo 

todo

Você já parou para ana-
lisar quantas vezes ao 
dia o Whatsapp rouba 

sua atenção? Ou então, já 
teve a curiosidade de conta-
bilizar todos os minutos que 
se transformaram em horas 
enquanto rolava o feed? Se 
na era digital o tempo é o 
recurso mais escasso, a nossa 
atenção é o bem mais preciso. 
Estamos vivendo conectados 
de maneira ininterrupta e 
nesse estilo de vida, estamos 
susceptíveis a desenvolver 
a Síndrome do Pensamento 
Acelerado - SPA. 

O transtorno descreve uma 
mente cheia de pensamento, 
inquieta e que funciona o 
tempo todo enquanto a pessoa 
está acordada. A ansiedade, 
difi culdade para dormir, falta 
de foco nas atividades e uma 
angústia crescente são alguns 
dos sintomas. Romper esse 
ciclo que drena a energia e der-
ruba a produtividade, parece 
impossível, mas a verdade 
é que cultivar a cultura do 
essencial, também conhecida 
como minimalismo, pode ser 
um dos tratamentos para a 
síndrome. 

O conceito minimalista 
surgiu na arte, evoluiu para a 
moda, invadiu a arquitetura e 
tornou-se um movimento de 
consumo consciente. O fato 
é que trata-se de um estilo 
de vida e pode ser aplicado 
em diversas esferas da vida 
moderna. O minimalismo, 
descrito como ter e viver com 
aquilo que é sufi ciente, é uma 
ferramenta poderosa para 
enfrentarmos a vida agitada 
nas grandes metrópoles. 

Ao abandonarmos aquilo 
que não precisamos, sejam 
objetos, comportamentos, 
rotinas, relacionamentos, 
abrimos espaço para o que 
realmente é importante e con-
seguimos dedicar atenção, 
tempo, energia e ideias ao 
que temos que fazer. Na vida 
profi ssional, podemos adotar 
o minimalismo com uma pos-
tura de compartilhar com os 
colegas de trabalho somente o 
conteúdo necessário. Imagina 
quantas reuniões interminá-
veis e improdutivas podem 
ser poupadas e resumidas a 
poucos minutos de conversa? 

É difícil mudarmos uma 
cultura, e por isso mesmo, 
o primeiro passo é mudar-
mos a nós mesmos. Comece 
identifi cando o motivo pelo 
qual sua presença é impor-
tante naquela reunião. Limite 
sua participação ao que é 
indispensável. Contenha os 
impulsos de compartilhar 
exemplos e experiências que 

não sejam primordiais para o 
assunto. Evite interromper 
o raciocínio de outra pessoa 
sem que haja uma necessida-
de urgente. 

Quando a responsabilidade 
de conduzir a conversa for 
sua, restrinja o convite aos 
participantes que são in-
dispensáveis para a tomada 
de decisão e execução do 
trabalho. Prepare o conteú-
do e lembre-se de manter-se 
dentro do tema e do tempo 
estipulado para a conversa. 
Respeite a atenção e o tempo 
de seus colegas, afi nal, como 
dito antes, esses são recursos 
precisos para os dias de hoje.

Em ambas as situações, 
esteja plenamente presente, 
focado. Ter atenção plena ao 
que se está fazendo é a melhor 
maneira de prevenir erros, 
desgaste mental e refações 
no trabalho. Ao mergulharmos 
em uma tarefa com dedicação, 
estamos sendo mais produ-
tivos do que se brincarmos 
de equilibrista com um prato 
em cada mão. O mercado de 
trabalho está em busca de pro-
fi ssionais multitarefas, mas ser 
uma pessoa com habilidades 
diversas e complementares é 
diferente de ser alguém que 
faz tudo ao mesmo tempo. 

Uma boa forma de desen-
volver essa característica é 
por meio do mindfulness, que 
estimula o desenvolvimento 
da atenção plena. Mas, se por 
um lado a tecnologia é tida 
como vilã da nossa atenção, 
ela também pode ser uma 
excelente ferramenta para a 
cultura do essencial. Em sua 
última atualização, o Insta-
gram adicionou em suas con-
fi gurações um gerenciador de 
tempo, que monitora quantos 
minutos/horas o usuário fi ca 
no aplicativos todos os dias. 

Essa funcionalidade não 
só acompanha a rotina e os 
hábitos de uso, como também 
tornou possível criar um aler-
ta para que cada indivíduo li-
mite o tempo de permanência 
na plataforma. O fato é que 
as transformações da era da 
informação não irão retroce-
der. Teremos que conviver e 
adaptar nosso estilo de vida 
a um mundo cada vez mais 
conectado. Nessa história não 
existe herói ou vilão. Cada 
um de nós é responsável por 
encontrar o equilíbrio em 
nossas relações interpessoais 
e no modo como interagirmos 
como o mundo. 

Se esse estilo de vida estiver 
consumindo a sua atenção e 
sua produtividade, acenda 
uma luz de alerta e desace-
lere. Caso tenha identifi cado 
algum dos sintomas do SPA, 
procure um especialista. O 
minimalismo prega que me-
nos é mais. 

(*) - É headhunter da Yoctoo e tem 
mais de 7 anos de experiência no 

recrutamento e seleção para as áreas 
técnicas. Formada em Administração 

de Empresas e é pós-graduada em 
Gestão de Pessoas e Negócios.

Como o minimalismo 
pode acabar com as 

reuniões improdutivas?
Marina Brandão (*)
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6ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004270-34.2018. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Lúcia Caninéo Campanhã, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a NIVACIR MARACCINI, CPF 
762.361.888-15, que NILTON CÉSAR SIMÕES DE OLIVEIRA, ajuizou-lhe uma ação monitória que foi 
julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-o ao pagamento de R$ 
94.658,05 (atualizado até Dez/2017). Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua 
intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito 
atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com 
expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do CPC, ficando ADVERTIDO, 
independentemente de nova intimação, que terá 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

6ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0027923-68.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
FERNANDO MEDEIROS REBOUÇAS, CPF 082.398.258-00, que por este Juízo, tramita de uma ação 
de Cumprimento de Sentença, movida por Instituto das Irmãs da Santa Cruz. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 65.191,56 (em 01/08/2018), devidamente atualizada, 
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código 
de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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COMPENSAR O BANCO DE HORAS NA RESCISÃO
Funcionário com saldo positivo de banco de horas, pode compensar 
essas horas durante o aviso prévio trabalhado? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO FRACIONADO O PERÍODO DE FÉRIAS EM 15 DIAS, OS 
VALORES A SEREM PAGOS DEVEM SER INTEGRAIS? 

Informamos que como o pagamento das férias é de acordo com os dias 
que ele terá de descanso, entende-se que o pagamento será conforme 
os períodos descansados, portanto, se ele terá 15 dias de descanso, 
receberá por 15 dias de férias mais 1/3 e não o pagamento integral.

ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO 
Quais são as verbas rescisórias devidas para antecipação de termino de 
contrato de experiência? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

AVISO DE FÉRIAS NO E-SOCIAL
Tenho que informar no eSocial o Aviso de Férias (30 dias antes do gozo 
de férias), ou apenas o afastamento temporário de Férias, S 2230, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

O RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE 11% SOBRE PRESTADORES DE 
SERVIÇOS QUE ERA RECOLHIDA NA GPS NO CÓDIGO 2631, COMO 
RECOLHER ATUALMENTE?

Esclarecemos que as informações da retenção previdenciária deverão 
ser prestadas no EFD-Reinf, conforme cronograma trazido pela IN RFB 
nº 1.701/17 e o recolhimento se dará via DARF que será gerado pela 
DCTFweb através do e-CAC, conforme cronograma da IN RFB nº1.787/18.

IMPLANTAR O BANCO DE HORAS
Com a reforma trabalhista em vigor, como a empresa deve proceder 
para implantar o Banco de Horas? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série 
única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo Antônio Energia S.A.

Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo 
Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Senhores Titulares das Debêntures emitidas no âmbito da Emissão a se reunirem em Assembleia Geral 
de Debenturistas, a ser realizada, em segunda convocação, no dia 20 de dezembro de 2018, às 10:00 horas, na sede da Emissora, localizada na 
Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre 
a seguinte Ordem do Dia: (i) aprovação, ou não, para a não manutenção, pela Emissora, nos termos da cláusula 5.1, alínea “j”, subitem “ii”, do
“Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com 
Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo Antônio Energia 
S.A”, celebrado em 27 de dezembro de 2012 e posteriormente aditado, de Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (“ICSD”), de, no mínimo, 1,2, 
(um inteiro e dois décimos), exclusivamente para a apuração que ocorrerá com base nas demonstrações financeiras relativas, exclusivamente, ao 
exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento 
até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das
Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente 
instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da 
Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, 
bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento.

São Paulo, 11 de dezembro de 2018
Roberto Junqueira Filho - Diretor Presidente

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures 
Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real e 

Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública da Santo Antônio Energia S.A.
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de Emissora da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os
Senhores Titulares das Debêntures emitidas no âmbito da Emissão, a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em segunda
convocação, no dia 20 de dezembro de 2018, às 14:30 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício
Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) aprovação, ou não, para a não manutenção,
pela Emissora, nos termos da cláusula 5.1, alínea “i”, subitem “ii”, do “Instrumento Particular de Escritura da 3ª (terceira) Emissão de Debêntures Simples, não
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio
Energia S.A.”, celebrado em 11 de março de 2014 e posteriormente aditado (“Escritura de Emissão”), de Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (“ICSD”), de, 
no mínimo, 1,2 (um inteiro e dois décimos), exclusivamente para a apuração que ocorrerá com base nas demonstrações financeiras relativas, exclusivamente,
ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a
abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em 
nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste
caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, 
nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail
assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento.

São Paulo, 11 de dezembro de 2018
Roberto Junqueira Filho - Diretor Presidente

CAF - Brasil Indústria e Comércio S.A.
CNPJ/MF Nº 02.430.238/0001-82 - NIRE 35.3.0015447.9

 Extrato da Ata da AGE Realizada em 26/11/2018
Aos 26/11/2018, às 10 hs, na Rua Tabapuã, nº 81, 10º andar, Itaim Bibi, CEP: 04533-010, São Paulo/SP, reuniram-
se a totalidade do capital social da sociedade: 1- Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles, S.A., CNPJ/MF nº 
05.710.258/0001-03, Companhia anônima organizada e existente sob as leis da Espanha, com sede e foro na cidade 
de Beasain, província de Guipúzcoa, na Rua José Miguel Iturrioz, nº 26; 2 - Urbanización Parque Romareda, S.A., 
CNPJ/MF nº 05.542.324/0001-75, Companhia anônima organizada e existente sob as leis da Espanha, com sede 
e foro em Zaragoza, na Avenida de Cataluña, nº 299, ambas neste ato representadas por seu procurador Sr. José 
Rogério Lima de Araújo, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP nº 149.578, CPF/MF nº 175.976.708-50, com escri-
tório profissional nesta capital, na Avenida Angélica nº 688, conjunto 401, Higienópolis, CEP.: 01228-000, e 3 - CAF 
Investment Projects S.A., CNPJ/MF nº 05.717.284/0001-55, Companhia anônima organizada e existente sob as leis 
da Espanha, com sede e foro na cidade de Beasain, província de Guipúzcoa, na Rua José Miguel Iturrioz, nº 26, neste 
ato representado pelo Sr. Agenor Marinho Contente Filho, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, CREA-RJ nº 
56.146-D e CPF/MF nº 606.772.877-04, com escritório na Rua Tabapuã, nº 81, 10º andar, Itaim Bibi, CEP: 04533-010, 
SP/SP. Observada à presença da totalidade dos acionistas e dispensadas a convocação prévia pela imprensa facul-
tada pelo §4º, artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Presidente da mesa: Sr. Agenor Marinho Contente Filho; Secretário: Luiz 
Eduardo da Silva. Deliberações da Ordem do Dia, aprovadas por unanimidade de votos: AGE: 1. A outorga de 
instrumento público de mandato, aos Srs. Luis Giralt Gardeazabal, espanhol, casado, engenheiro, portador do D.N.I. 
nº 15.841.421-X, residente na Beasain, província de Guipúzcoa; Jorge David Tischler, argentino, casado, contador 
público, portador do D.N.I. nº 17.682.123, residente em Buenos Aires, República de Argentina; e Asier Olano Zubi-
zarreta, espanhol, solteiro, economista, portador do documento nacional de identificação espanhol nº 72.489.286-
WA, residente na Beasain, província de Guipúzcoa, com poderes para representar a outorgante isoladamente ou em 
conjunto, independentemente da ordem da nomeação, na Licitação Pública Nacional e Internacional de Múltiplas 
Etapas n° 14/2018, para aquisição de 70 múltiplas unidades elétricas (EMU) e manutenção de unidades, convoca-
da pelo Ministério dos Transportes da República Argentina, podendo assinar documentos, contratos, declarações, 
formular ofertas orais ou escritas, apresentar recurso administrativo, ou renunciar ao direito de apresentar recurso, 
firmar compromissos de consórcios, consórcios, ou outra forma associativa permitida para a participação na licitação, 
enfim, realizar tudo quanto o necessário para representar a outorgante no referido processo licitatório, bem como em 
eventuais desdobramentos, inclusive com a nomeação de advogados na Argentina para a defesa de seus interesses. 
Caso a outorgante seja a vencedora, os outorgados poderão firmar todos os documentos necessários para a conso-
lidação da proposta, assinando contratos da forma associativa necessária, de acordo com a legislação da Argentina, 
bem como fornecendo o capital correspondente e apresentando a documentação necessária. Realizar, ainda os 
seguintes atos: a) Gerenciar perante as Administrações Públicas e as autoridades nacionais, provinciais e municipais 
e outros departamentos em geral, Alfândega, Correios, Registro Nacional de Construtores de Obras Públicas, Es-
critório Geral de Impostos, AFIP, e com todos os tipos de entidades públicas e privadas de qualquer tipo e natureza, 
existentes ou criadas, independentemente seu nome atual ou futuro; todos os tipos de assuntos nas suas respectivas 
competências; fazer todos os tipos de trâmites relacionados com as disposições regulamentares ou administrativas 
necessárias; fazer pedidos, enviar e assinar declarações, pedidos e escritos; solicitar e retirar documentos, livros de 
atos municipais e certificados, glosar e desglosar e retirar documentação agregada e atos cuja desglose tenha sido 
acordado; b) Representar a outorgante na licitação acima mencionada com poderes suficientes para agir, obriga-la e 
responsabiliza-la no processo de licitação, e com validade para a concessão e assinatura do contrato; c) Formalizar 
e apresentar a oferta, no número de envelopes exigidos pela Licitação, esclarecê-la ou modificá-la, fazer descontos 
ou melhorias; fornecer garantias de manutenção ou seriedade da oferta apresentada, garantias de cumprimento do 
contrato, garantias de impugnação e qualquer outra que sejam necessárias de acordo com os requisitos da base de 
Licitação e/ou o Contrato que seja realizado e, tal efeito, contratar apólices de seguro de caução, garantias bancárias 
e outras garantias de qualquer tipo que exigem as bases de licitação ou o respectivo processo de contratação ou 
seleção respectivamente; d) Estabelecer um domicílio, apresentar todos os formulários, declarações juramentadas 
ou não, compromissos, informações e toda a documentação necessária ou que considere pertinente ao presente; 
participar de todos os atos de licitação e abertura dos envelopes e ofertas; se manifestar, para levantar incidentes, 
apelos e ações de nulidade, solicitar esclarecimentos, observar, contestar, responder as contestações e observações, 
recorrer administrativamente ou perante os tribunais ou perante um tribunal arbitral as decisões, atos, questiona-
mentos nesses processos que a outorgante seus membros sejam interessados, tomar medidas cautelares, aceitar 
e ampliar jurisdições, estabelecer domicílios e, finalmente, realizar todos os acordos, formalidades, procedimentos, 
benefícios ou reivindicações que possam ser exigidos ou considerados convenientes, tanto nesses processos quanto 
naqueles que ocorrem após a assinatura dos Contratos ou durante a execução, com poderes inclusive para nomear 
advogados; Participar de rodadas de consulta; Aceitar, se aplicável, o julgamento da proposta; Atender aos Atos de 
Concessão e assinatura dos documentos públicos ou privados relevantes para o prêmio completo a favor do oferente, 
assinando contratos, documentos públicos ou privados relevantes e suas modificações; e) Eleger e acordar que 
outras empresas participarão ou formarão junto com a outorgante a associação de empresas que apresentarão uma 
oferta na referida Licitação e que também estipulam a participação de cada uma das empresas nessa associação, 
para assinar a representação da outorgante, por instrumento público ou privado, os compromissos e acordos para a 
apresentação da oferta, em conjunto com as empresas consideradas mais convenientes e por instrumento público, 
a declaração a ser concedida junto com as mesmas empresas que designam um único representante legal como 
único representante para os fins que correspondem, com capacidade suficiente e ilimitada para vincular todos e cada 
um de seus membros; enfim, praticar todos os demais atos para o bom e fiel cumprimento do mandato, sendo ve-
dado o seu substabelecimento. Encerramento: Nada mais. SP, 26/11/2018. Acionistas presentes: Construcciones 
Y Auxiliar De Ferrocarriles, S.A. p.p. José Rogério Lima de Araújo; Urbanización Parque Romareda, S.A. p.p. 
José Rogério Lima de Araújo; Caf Investment Projects S.A. p.p. Agenor Marinho Contente Filho. Diretor presen-
te: Sr. Agenor Marinho Contente Filho (Diretor Geral). Agenor Marinho Contente Filho - Presidente; Luiz Edu-
ardo da Silva - Secretário. JUCESP n° 574.625/18-5 em 06/12/2018, Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral. 

Rio Alto Participações e Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF 14.590.454/0001-74

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em reais, exceto lucro líquido por ação)

Balanços Patrimoniais Nota 2017 2016
Ativo/Circulante 8.900.613 3.839.874

Caixa e equivalentes de caixa 3 6.130.771 3.229.454
Contas a receber 4 2.009.932 485.044
Adiantamentos 339.509 104.317
Impostos a compensar 5 420.401 21.059

Não Circulante 185.903.774 76.460.309
Mútuo - Pessoas jurídicas 6 8.181.998 4.290.428
Mútuo - Pessoas físicas 6 9.281.610 6.173.594
Contas a receber 4 124.762.594 23.866.055
Outros recebíveis 1.315.548 282.337
Depósito judicial 16.045 15.592
Investimentos 548 243
Imobilizado 7 42.345.431 41.832.060

Total do Ativo 194.804.387 80.300.183

Balanços Patrimoniais Nota 2017 2016
Passivo/Circulante 10.369.491 6.655.194

Fornecedores 1.358.543 1.053.209
Empréstimos e financiamentos 8 2.391.125 5.295.883
Debêntures 9 3.996.919 –
Antecipação de receitas 1.481.000 –
Salários e ordenados 180.982 91.630
Obrigações sociais 10 110.831 108.599
Obrigações tributárias 11 850.091 105.873

Não Circulante 143.861.481 34.064.537
Debêntures 9 17.813.183 –
Empréstimos e financiamentos 8 1.285.704 8.717.482
Receitas antecipadas 4 124.762.594 25.347.055

Patrimônio Líquido 40.573.415 39.580.452
Capital social 12 1.000.000 1.000.000
Ajustes de avaliação patrimonial 39.762.000 39.762.000
Prejuízos acumulados (188.585) (1.181.548)

Total do Passivo 194.804.387 80.300.183

Demonstrações do Resultado Nota 2017 2016
Receita Líquida 13 27.381.626 21.738.685
Custo dos serviços prestados 14 (22.330.092) (17.982.144)

Lucro Bruto 5.051.534 3.756.541
Despesas Operacionais
Administrativas 15 (2.004.785) (1.113.133)
Lucro Operacional 3.046.749 2.643.408
Resultado Financeiro
Receitas financeiras 16 893.131 148.758
Despesas financeiras 17 (2.341.809) (2.563.723)

(1.448.678) (2.414.965)
Lucro antes do IR e CS 1.598.071 228.443
Imposto de renda (386.615) –
Contribuição social sobre lucro (218.492) –

(605.107) –
Lucro Líquido do Exercício 992.964 228.443
Resultado por Ação (Em R$) 0,922 0,228Demonstrações  

das Mutações do  
Patrimônio Líquido

Ajuste de 
Avaliação 

Patrimonial

Prejuízos 
Acumu- 

lados
Capital 
Social Total

Em 31/12/2015 1.000.000 39.762.000 (1.409.991) 39.352.009
Lucro líquido do exercício – – 228.443 228.443
Em 31/12/2016 1.000.000 39.762.000 (1.181.548) 39.580.452
Lucro líquido do exercício – – 992.963 992.963
Em 31/12/2017 1.000.000 39.762.000 (188.585) 40.573.415

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 2017 2016
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro Líquido do Exercício 992.964 228.443
Ajustes por:
 Depreciação 97.484 64.209
Variações em:
(Aumentos) ou Diminuição dos Ativos
 Contas a receber/adiantamentos (102.656.619) 15.846.627
 Mútuos - Pessoas jurídicas/pessoas físicas (6.999.586) (3.438.106)
 Outros recebíveis (1.033.211) 53.212
 Impostos a compensar (399.342) (9.609)
 Depósitos judiciais (453) (7.342)
Aumentos ou (Diminuição) dos Passivos
 Fornecedores 305.334 921.742
 Salários/obrigações tributárias e sociais 835.802 6.941
 Receitas antecipadas 99.415.539 (14.435.015)
Caixa Líquido Oriundo das Atividades
 Operacionais (10.435.052) (997.341)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Compra de ativo imobilizado (610.855) –
Aumento de investimentos (306) –
Caixa Líquido das Atividades de
 Investimentos (611.161) –
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Variação na conta de empréstimos,
 financiamentos e debêntures 12.954.566 2.533.539
Caixa Líquido das Atividades de
 Financiamentos 12.954.566 2.533.539
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes
 de Caixa 2.901.317 1.764.641
Caixa e equivalentes de caixa
 No início do exercício 3.229.454 1.464.813
 No final do exercício 6.130.771 3.229.454
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes
 de Caixa 2.901.317 1.764.641

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional: A Rio Alto Participações e Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. foi constituída em 15/09/2011 conforme Registro na Junta 
Comercial do Estado São Paulo sob n° 3522599166-6, tendo por objeto a 
construção de edifícios, incorporação de empreendimentos imobiliários, 
obras de urbanização (ruas, praças e calçadas), demolição de edifícios e 
outras estruturas e consultoria e participação em empreendimentos imobili-
ários. Em 24/11/2016 através do Instrumento Particular de Sexta Alteração 
do Contrato Social a Rio Alto Participações e Empreendimentos Imobiliários 
Ltda., de comum acordo entre os acionistas, transformaram o tipo jurídico da 
Sociedade, de Sociedade Empresarial Limitada em Sociedade por Ações, 
sob a nova denominação de Rio Alto Participações e Empreendimentos 
Imobiliários S.A. com o seguinte objetivo social: a) a construção de edifícios; 
b) a incorporação de empreendimentos imobiliários; c) a realização de obras 
de urbanização (ruas, praças e calçadas); d) a demolição de edifícios e ou-
tras estruturas; e) a consultoria e participação em empreendimentos imobi-
liários; f) participação e construção de empreendimentos em infraestrutura; 
g) a participação em outras sociedades, simples e/ou empresárias, como 
sócia, acionista ou quotista. 2. Principais Políticas Contábeis: 2.1. Base 
de Apresentação: a) Declaração de conformidade: As demonstrações fi-
nanceiras foram preparadas em conformidade com as normas internacio-
nais de relatórios financeiros (IFRS), emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (IASB), e com interpretações emitidas pelo International 
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e práticas contábeis 
adotadas no Brasil. A autorização para a conclusão destas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas foi dada pelo Conselho de Administra-
ção em reunião realizada em abril de 2018. b) Comparabilidade: As de-
monstrações financeiras estão sendo apresentadas com informações com-
parativas de exercícios anteriores, conforme disposições do CPC 26 (R1) 
- Apresentação das Demonstrações Contábeis emitido pelo Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis, sendo utilizadas as informações constantes no 
exercício findo imediatamente precedente (31/12/2015). c) Base de mensu-
ração: A preparação das demonstrações financeiras pressupõe a continui-
dade dos negócios em curso normal e foram elaboradas considerando o 
custo histórico como base de valor, com exceção do que se segue: Ativos 
financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; Ativos finan-
ceiros disponíveis para venda mensurados pelo valor justo; Provisões técni-
cas, mensuradas de acordo com as determinações do CNSP, SUSEP e 
ANS. d) Moeda funcional e de apresentação das demonstrações finan-
ceiras: As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais (R$), 
que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras 
apresentadas em reais foram arredondadas para o real mais próximo, exce-
to quando indicado de outra forma. e) Utilização de estimativas e julga-
mento: A preparação de demonstrações financeiras exige que a Administra-
ção registre determinados valores de ativos, passivos, receitas e despesas 
com base em estimativa, as quais são estabelecidas a partir de julgamentos 
e premissas quanto a eventos futuros. Os valores reais de liquidação das 
operações podem divergir dessas estimativas em função da subjetividade 
inerente ao processo de sua determinação. Estimativas e premissas são 
revistas de maneira contínua. 2.2. Sumário das Principais Práticas e Polí-
ticas Contábeis: As principais práticas e políticas contábeis aplicadas na 
preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Es-
sas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresen-
tados, salvo quando indicado de outra forma. 2.2.1. Caixa e Equivalentes 
de Caixa: Incluem saldos positivos em conta movimento, aplicações finan-
ceiras pós-fixadas resgatáveis a qualquer momento, com risco insignificante 
de mudança de seu valor de mercado e sem penalidades. As aplicações fi-
nanceiras são registradas ao valor justo que se equipara ao custo, acrescido 
dos rendimentos proporcionalmente auferidos até as datas de encerramento 
dos períodos. 2.2.2. Contas a Receber: Registrado pelo valor estimado de 
realizações. Vide comentários na nota 4. 2.2.3. Ativos Circulantes e Não 
Circulantes: Os ativos circulantes e não circulantes são registrados pelos 
seus valores de aquisição e, quando aplicável, são reduzidos, mediante pro-
visão, aos seus valores prováveis de realização. 2.2.4. Imobilizado: Itens do 
imobilizado são mensurados pelo custo de aquisição, acrescidos do valor de 
avaliação realizados por empresa especializada, quando aplicável e líquidos 
de depreciação. 2.2.5. Passivo Circulante e Não Circulante: Uma provisão 
é reconhecida no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma 
obrigação real legal ou constituída como resultado de um evento passado, e 
é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obriga-
ção. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das 
variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas 
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. 2.2.6. Imposto 
de Renda e Contribuição Social: A empresa está sob regime de tributação 
pelo lucro presumido às taxas previstas na legislação vigente e fez opção 
pelo RET - Regime Especial de Tributação, que incide sobre os resultados 
da incorporação. A tributação de 1% é utilizada na incorporação de imóveis 
residenciais de interesse social nos termos do artigo 4º parágrafo 6º da Lei 
nº 10.931/2004. O percentual correspondente ao pagamento unificado dos 
tributos, 1% da receita mensal recebida. E para fins de repartição de receita 
tributária é considerado: IRPJ (0,31%), CSLL (0,16%), PIS-PASEP (0,09%) 
e COFINS (0,44%). Determina o artigo 4º que a alíquota diferenciada se 
aplica às incorporações de imóveis residenciais de interesse social. Artigo 
4º - § 6º - Até 31/12/2018, para os projetos de incorporação de imóveis resi-
denciais de interesse social, cuja construção tenha sido iniciada ou contra-
tada a partir de 31/03/2009, o percentual correspondente ao pagamento 
unificado dos tributos de que trará o caput será equivalente a 1% da receita 
mensal recebida.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa: 2017 2016
Bens numerários e bancos 29.982 8.166
Aplicações financeiras 6.100.789 3.221.288

6.130.771 3.229.454
Esses valores estão substancialmente compostos por aplicações em opera-
ções compromissadas com bancos de primeira linha, que asseguram 

remuneração mínima igual a variação da taxa do Certificado de Depósitos 
Interfinanceiros - CDI, com prazos de vencimentos variáveis, porém resga-
táveis a qualquer momento pelo valor contratado atualizado, garantindo li-
quidez imediata.
4. Contas a Receber: 2017 2016

Circu- 
lante

Não 
Circulante

Circu- 
lante

Não 
Circulante

Duplicatas a Receber 2.009.932 – 485.044 –
Rosa Luxemburgo (a) – 1.537.705 – 7.240.093
Thomas More (b) – 363.250 – 2.858.963
Noemi Mariz Empreendimen-
 tos Imobiliários SPE Ltda. (c) – 13.767.000 – 13.767.000
AB Construções SPE Ltda. (d) – 45.976.759 – –
Weg Equipamentos Elétricos
 S.A. - Coremas I (e) – 36.148.509 – –
Weg Equipamentos Elétricos
 S.A. - Coremas II (f) – 26.969.371 – –

2.009.932 124.762.594 485.044 23.866.055
(a) Em 15/08/2014 as Partes Rio Alto Participações e Empreendimentos 
Imobiliários S.A. e a FAR - Fundo de Garantia de Arrendamento Residencial, 
firmaram um instrumento particular de Retificação e ratificação do Instru-
mento particular, com efeito de escritura pública, de compra e venda de 
imóvel urbano e de produção de empreendimento habitacional, com recur-
sos do FAR - Fundo de Arrendamento Residencial e Outras Avenças nº 
2013/3901 - FAR 05 realizado em julho, referente a construção do empreen-
dimento imobiliário denominado Rosa Luxemburgo - Loteamento de Con-
domínios I e II, alterando o valor para R$ 29.426.091, sendo realizado no 
ano de 2017 o faturamento de R$ 5.537.704 (R$14.206.423 em 2016). (b) 
Em 15/08/2014 as Partes Rio Alto Participações e Empreendimentos Imobi-
liários S.A. e a FAR - Fundo de Garantia de Arrendamento Residencial, fir-
maram um instrumento particular de Retificação e Ratificação do Instrumen-
to particular, com efeito de escritura pública, de compra e venda de imóvel 
urbano e de produção de empreendimento habitacional, com recursos do 
FAR - Fundo de Arrendamento Residencial e Outras Avenças nº 2013/3901 
- FAR 04 realizado em julho, referente a construção do empreendimento 
imobiliário denominado Thomas More - Condomínios I e II, alterando o 
valor para R$ 18.361.730, sendo realizado no ano de 2017 o faturamento de 
R$ 2.495.712 (R$ 8.204.591 em 2016). (c) Em 20/09/2016 as partes Noemi 
Mariz Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e Rio Alto Participações e 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. firmaram contrato de empreitada cujo o 
objeto é a execução dos serviços de canteiro de obras, infraestrutura, dre-
nagem, terraplanagem, pavimentação rede elétrica e telefonia, rede hidráu-
lica, rede de abastecimento e esgotamento sanitário e demais atividades 
para produção total do Empreendimento Imobiliário Minha Casa Minha Vida. 
- Faixa II, “Residencial Noemi Mariz”, constituído de 140 unidades habitacio-
nais do tipo casa, com área útil média unitária de 63m², a ser construído no 
loteamento Rio do Peixe, s/nº BR 230, KM 462, no município de Souza, es-
tado da Paraíba. (d) Contrato firmado em 02/03/2017 entre AB Construções 
SPE Ltda. e Rio Alto Participações e Empreendimentos Imobiliários S.A. 
para execução dos serviços de Canteiro Obras, Infraestrutura, Drenagem, 
terraplenagem, Pavimentação, rede elétrica e telefonia, rede hidráulica, rede 
de abastecimento e esgotamento sanitário e demais atividades para produ-
ção total do Empreendimento Imobiliário Minha Casa Minha Vida, “Condo-
mínio Residencial Abraão Beltrão”, constituído de 480 unidades habitacio-
nais do tipo apartamento, no município de João Pessoa, Estado da Paraíba. 
(e) Contrato firmado em 19/07/2017 entre Weg Equipamentos Elétricos S.A. 
e Rio Alto Participações e Empreendimentos Imobiliários S.A., referente ao 
fornecimento e execução dos trabalhos em regime de empreitada, preço 
global e prazo determinado, contemplando o fornecimento dos serviços de 
construção civil, montagem, mecânica, instalação elétrica e comissiona-
mento da usina solar FV - Coremas l. No exercício de 2017 foi faturado a 
importância de R$3.811.491. (f) Contrato firmado em 19/07/2017 entre Weg 
Equipamentos Elétricos S.A. e Rio Alto Participações e Empreendimentos 
Imobiliários S.A., referente ao fornecimento e execução dos trabalhos em 
regime de empreitada, preço global e prazo determinado, contemplando o 
fornecimento dos serviços de construção civil, montagem, mecânica, insta-
lação elétrica e comissionamento da usina solar FV - Coremas ll. No exercí-
cio de 2017 foi faturado a importância de R$12.990.629. A contrapartida das 
contas a receber decorrente dos empreendimentos, são registrados como 
Receitas Antecipadas no passivo não circulante e contabilizados no resulta-
do como receitas quando do efetivo faturamento.
5. Impostos a Compensar: 2017 2016
Imposto de Renda Pessoa Jurídica 1.407 1.407
Imposto de Renda Retido na Fonte sem aplicações
 financeiras 106.885 19.652
INSS a recuperar 312.110 –

420.401 21.059
6. Contratos de Mútuos: 6.1 - Mútuos - Pessoas Jurídicas:

2017 2016
RB3 Empreendimentos e Participações Ltda. - ME 524.818 39.774 (a)
Mais Asset Management Gestão de Ativos 1.030.902 916.804 (b)
Mais Investimentos Agente Autônomos
 de Investimentos Ltda. 61.167 55.276
Rio Alto Energia, Empreendimentos e
 Participações Ltda. 5.643.329 2.683.324 (c)
Coremas l Geração de Energia SPE Ltda. 325.516 321.626
Coremas ll Geração de Energia SPE Ltda. 241.681 227.330
Bra Energias Renováveis 384 384
Coremas lll Geração de Energia SPE Ltda. 44.241 42.057
Rio Alto Comercializadora de Energia Ltda. 94.607 2.816
AB Construções SPE Ltda. 3.705 596
Noemi Mariz Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. 669 270
Geradora de Energia Solar Paraibana l Ltda. 171 171
Residencial Umbu 210.408 –
São Bartolomeu 100 –
Aureliano Chaves 100 –
Garden Araraquara 100 –
Palmital Energia 100 –

8.181.998 4.290.428

(a) Contempla adiantamentos realizados conforme contrato de mútuo de 
06/04/2013 com compromisso de desembolso de até R$ 3.000.000, com 
incidência de juros remuneratórios à taxa fixa de 1% ao mês, calculados pro 
rata temporis, com vencimento para restituição do mútuo em abril de 2020 e 
pagamento dos juros remuneratórios em 5 parcelas anuais e sucessivas, 
sendo a primeira devida em abril de 2015. Em 31/07/2013 as partes RB3 
Empreendimentos e Participações Ltda. e a Rio Alto Participações e Empre-
endimentos Imobiliários Ltda. decidiram alterar o limite de desembolso para 
até R$ 400.000, com vencimento para restituição do mútuo e pagamento 
dos juros remuneratórios para dezembro de 2014. (b) Contempla adianta-
mentos realizados conforme contrato de mútuo de 10/08/2013 com compro-
misso de desembolso de R$600.000, com incidência de juros remunerató-
rios à taxa fixa de 1% ao mês, calculados pro rata temporis, com 
vencimento para restituição do mútuo em agosto de 2020 e pagamento dos 
juros remuneratórios em 5 parcelas anuais e sucessivas, sendo a primeira 
devida em agosto de 2015. (c) Contrato de Mútuo firmado em 06/01/2016. 
Incidem juros remuneratórios à taxa fixa de 1% ao mês calculados pro rata 
temporis sobre o saldo devedor, cujo o pagamento dar-se á em 5 parcelas 
anuais a partir de agosto de 2016. O principal será pago em parcela única 
em agosto de 2020.
6.2 - Mútuos - Pessoas Físicas: 2017 2016
Edmond Chaker Farhat Júnior 3.510.030 2.352.642
Rafael Sanchez Brandão 2.875.822 1.896.965
Sergio Guaraciaba Martins Reinas 2.895.757 1.923.987

9.281.610 6.173.594
Referente a adiantamentos realizados aos sócios conforme contratos de 
mútuo, com incidência de juros remuneratórios à taxa fixa de 0,5% ao mês, 
calculados pro rata temporis, com vencimento para restituição do mútuo e 
pagamento dos juros remuneratórios em 29/12/2015, podendo ser  renovado. 
7. Imobilizado: O imobilizado está assim distribuído:

2017 2016

Custo

Deprecia-
ção Acu-

mulada
Valor 

Líquido
Valor 

Líquido

Taxa 
Média 

(%)
Maquinários 4.660 (3.184) 1.476 2.408 10%
Veículos 372.755 (33.276) 339.479 – 10%
Móveis e Utensílios 12.911 (8.806) 4.105 6.687 10%
Instalações 302.398 (202.262) 100.136 160.606 10%
Computadores 899 (764) 135 360 20%
Consórcio 238.100 – 238.100 – –
Fazenda Santa
 Natalia - Gleba I 8.312.400 – 8.312.400 8.312.400 –
Fazenda Santa
 Natalia - Gleba II 8.312.400 – 8.312.400 8.312.400 –
Fazenda Santa
 Natalia - Gleba IV 8.312.400 – 8.312.400 8.312.400 –
Fazenda Santa
 Natalia - Gleba V 8.312.400 – 8.312.400 8.312.400 –
Fazenda Santa
 Natalia - Gleba VII 8.312.400 – 8.312.400 8.312.400 –
Terreno - Patos 100.000 – 100.000 100.000 –

42.593.723 (248.292) 42.345.431 41.832.060 –
8. Empréstimos e Financiamentos: Os empréstimos estão atualizados até 
a data do balanço, de acordo com as cláusulas de reajustes contratuais,  
e representados por:
Circulante 2017 2016
 Banco do Brasil – 106.061
 Banco BRJ - CCB 2.212.674 4.476.018
 Banco Santander 178.451 713.803

2.391.125 5.295.883
Não Circulante: Banco BRJ - CCB 858.626 8.717.482
 Consórcio 427.078 –

1.285.704 8.717.482
Total 3.676.829 14.013.364
Banco BRJ - CCB: Cédula de Crédito Bancário RAPEI - 001/2013, Interve-
niente Fiduciário o Limine Trust Serviços Fiduciários Ltda. Juros  pós-fixados, 
correspondente à variação acumulada do IPCA, acrescida  exponencialmente 
de sobretaxa (spread) de 8,5% ao ano. Emissão 2013, vencimento final para 
2018. Garantida por aval. Cédula de Crédito Bancário 002/2015, Interve-
niente Fiduciário o Limine Trust Serviços Fiduciários Ltda. Juros  pós-fixados, 
correspondente à variação acumulada do IPCA, acrescida exponencialmen-
te de sobretaxa (spread) de 8,0% ao ano. Emissão 2015, vencimento final 
para 2020, garantida por aval. Banco Santander: Acordo de Confissão e 
Reescalonamento de Dívidas, garantida por aval, encargos financeiros pré-
fixados, a taxa efetiva 2,08% ao mês. Vencimento final para 2018. 9. Debên-
tures: a) O saldo das debêntures é composto da seguinte forma:

2017
Circulante Não Circulante

1ª
 Emissão

Principal
Encar- 

gos Total Principal
Encar- 

gos Total
3.663.586 333.333 3.996.919 16.333.333 1.479.850 17.813.183

-
versíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional real e 
fidejussória, em série única, conforme Instrumento Particular da Escritura 

o seu valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário, conforme o 
caso, atualizado pela variação acumulada do Índice de Preços ao Consumi-
dor Amplo IPCA (“IPCA”), apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE (“Atualização Monetária”), calculado de forma 
pro rata temporis por dias úteis, sendo o produto da atualização monetária 
automaticamente incorporado ao valor nominal unitário das Debêntures e, 
imediatamente após a primeira data de amortização, ao saldo do valor no-
minal unitário das Debêntures (“Valor Nominal Unitário Atualizado”) segun-
do fórmula constante do Instrumento Particular de Escritura de 1ª Emissão 

-
dente à taxa percentual equivalente a 9% ao ano, base 252 dias úteis, inci-
dente sobre o valor nominal unitário atualizado das Debêntures, conforme 
aplicável, a partir da data da primeira subscrição e integralização ou da data 
de pagamento da remuneração imediatamente anterior, em regime de capi-
talização composta, pro rata temporis por dias úteis, de acordo com a 

fórmula prevista no Instrumento Particular da Escritura de 1ª Emissão de 

sessenta parcelas mensais e consecutivas a partir de 16/02/2018 com prazo 
de encerramento em 16/01/2023.
10. Obrigações Sociais: 2017 2016
Instituto de seguridade social - INSS 54.161 82.590
Fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS 39.002 19.228
Imposto de renda retido na fonte - IRRF 17.668 5.867
Contribuição Sindical a recolher – 914

110.831 108.599
11. Obrigações Tributárias: 2017 2016
IRRF sobre Serviços a Recolher 684 682
Retenção PIS/COFINS/CSLL 2.119 2.115
INSS Retido 4.419 6.746
ISS Retido 7.691 6.500
PIS a Recolher 67.599 –
CONFINS a Recolher 311.993 –
IRPJ a Recolher 291.222 46.065
CSLL a Recolher 163.264 27.639
RET a Recolher 1.101 16.126

850.091 105.873
12. Patrimônio Líquido: O capital social subscrito e integralizado em
31/12/2017 e 2016 está representado por 1.000.000 de ações ordinárias e
nominativas, sem valor nominal, assim distribuídos:
13. Receita Líquida: 2017 2016
Receita Bruta de Serviços 28.428.845 22.411.015
Deduções de vendas
PIS (131.500) –
CONFINS (606.922) –
Regime especial de tributação, incorporações
 imobiliárias - RET (88.971) (224.110)
Instituto de seguridade social - INSS (219.826) (448.220)
Receita líquida 27.381.626 21.738.685
14. Custo dos Serviços Prestados: 2017 2016
Compras de Mercadorias 9.558.157 5.118.688
Serviços Prestados por Terceiros 6.506.005 8.815.173
Fretes e Carretos 291.218 357.046
Locação 1.353.294 873.261
Despesa com pessoal 4.621.418 2.817.977
Total 22.330.092 17.982.144
15. Despesas Administrativas: 2017 2016
Serviços de Terceiros – 2.400
Aluguéis/Condomínio 160.788 29.250
Energia Elétrica 63.379 47.316
Impostos e Taxas Diversas 200.142 31.357
Telefone 18.421 34.669
Viagens e Estadias 19.182 34.409
Assistência Médica 115.503 111.689
Cartório 21.796 10.688
Depreciação 97.484 64.208
Despesas Gerais 1.042.392 572.097
Despesas com cartão de crédito 265.699 175.050
Total 2.004.785 1.113.133
16. Receitas Financeiras: 2017 2016
Descontos obtidos 103.276 62.146
Rendimentos sobre aplicações financeiras 789.855 86.612
Total 893.131 148.758
17. Despesas Financeiras: 2017 2016
Juros e variações monetárias passivas – 20.303
Juros sobre empréstimos 2.185.456 2.406.800
Multas 59.455 34.271
Tarifa bancária 62.209 77.716
Impostos sobre operações financeiras - IOF 34.689 24.632
Total 2.341.809 2.563.723
18. Contingências Fiscais: As declarações de rendimentos e demais en-
cargos resultantes das operações da companhia estão sujeitas a exames
por parte das autoridades fiscais, dentro dos prazos prescricionais.
19. Eventos Subsequentes: Não ocorreram eventos entre a data de encer-
ramento do exercício social e a de divulgação das demonstrações contá-
beis, que tenham, ou possam vir a ter, efeitos relevantes sobre a situação
financeira e o resultado da Companhia.

Rafael Sanchez Brandão - Diretor Comercial - CPF: 298.388.818-56 
Camila Cristiane Domingues - Contadora - CRC 1SP 236672/O-0

Aos Administradores e Acionistas da Rio Alto Participações e Empreendi-
mentos Imobiliários S.A. - Opinião: Examinamos as demonstrações finan-
ceiras da Rio Alto Participações e Empreendimentos Imobiliários S.A. 
(“Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezem-
bro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo resumo das 
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações finan-
ceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Rio Alto Participações e 
Empreendimentos Imobiliários S.A. em 31 de dezembro de 2017, o desem-
penho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exer-
cício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emiti-
das pelo Internacional Accounting Standards Board (IASB). Base para Opi-
nião: 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 “Responsabi-
lidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos 
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas nor-
mas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cum-
primos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas nor-
mas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que 
acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditor: 
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as 

demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa respon-
sabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar 
se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstra-
ções financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de 
outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no 
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração, somos requeridos a comunicar este fato. Não temos nada a 
relatar a este respeito. Responsabilidades da Administração pelas de-
monstrações financeiras: A Administração da Rio Alto Participações e 
Empreendimentos Imobiliários S.A. é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as prá-
ticas contábeis no Brasil e com as normas internacionais de relatório finan-
ceiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(IASB), 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 elabora-
ção das demonstrações financeiras individuais, a administração é responsá-
vel pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, di-
vulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
administração da Companhia são aqueles com responsabilidade pela su-
pervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 

financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as de-
monstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir rela-
tório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto ní-
vel de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre de-
tectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria rea-
lizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 

-
torção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de audito-
ria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o pro-
veniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencio-

-
ditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circuns-
tancias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 

contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respecti-

do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, 

com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções financeiras individuais ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais se manter 

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 ade-

informações financeiras das entidades ou atividades de negócio da Compa-
nhia para expressar uma opinião sobre as demonstrações. Somos respon-
sáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria da Companhia 
e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela administração, a respeito, entre outros aspectos, do al-
cance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles in-
ternos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo (SP), 20 de abril de 2018
ARC & ASSOCIADOS
Auditores Independentes S/S Antônio Ricardo Fernandes da Cunha
CRC-PE-000355/O-2 - “S” - SP Contador - CRC-PE-005508/O-“S” SP

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
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São Paulo, terça-feira, 11 de dezembro de 2018Página 6

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 11 de Dezembro de 2018. Dia de São Dâmaso I, São Hugolino 
Magalotti, São Pedro de Sena, São Sabino, e Dia do Anjo Mihael, cuja 
virtude é a harmonia. Dia do Agrimensor, Dia do Tango, Dia do 

Arquiteto, Dia do Engenheiro, e Dia do Agrônomo. Hoje aniver-
saria a atriz Elisângela do Amaral que faz 64 anos, o cantor Jermaine 
Jackson nascido também em 1954 e o ator Tuca Andrada que faz 54 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste grau tem personalidade dinâmica, aven-
tureira e despreocupada o que o torna uma pessoa otimista e cheia de 
energia. Por ser empreendedor e espontâneo, em qualquer situação 
difícil que passe na vida, sabe que tem o poder de triunfar sobre as 
adversidades. Gostam de passeios, viagens e é apaixonado pelo amor. 
Tem pressentimentos e inspirações, até mesmo em sonho, indicando o 
que lhe acontecerá. Alcança harmonia e felicidade no casamento e tem 
sempre bons amigos à sua volta. No lado negativo precisa ter cuidado 
com a tendência a inconstância e o ciúme. 

Dicionário dos sonhos
LADRÃO - Muitos, segurança maior nas questões fi nan-
ceiras. Em sua casa, negócios promissores à frente. Ser 
roubado, perda de dinheiro. Ver roubar outra pessoa, 
sua descrença não o deixa prosperar. Matar um, infor-
túnio. Brigar ou ser ferido por um, viagem. Prendê-lo, 
irá superar difi culdades. Fazer parte de um bando e ser 
um ladrão, sorte no jogo durante a fase da Lua em que 
sonhou. Números da sorte: 03, 07, 22, 27 e 56.

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

Esta terça é o quinto dia da lunação. A Lua em Aquário. O sábado começa com tudo certinho, com muita harmonia 
nas ações desde de manhã. Só que, existem aspectos que continuam complicando as comunicações, provocando 
emoção confusa, e dependência de circunstâncias pouco claras, dando uma sensibilidade acima do normal e certa 
vulnerabilidade. Outro aspecto entre a Lua e Saturno, tende a pesar com obrigações e aborrecimentos, exigências 
desagradáveis e atitudes severas. Melhor terminar o dia fazendo apenas aquilo que foi programado e preparado 
muito bem antes.
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Com a Lua nova em Aquário aumenta 
a impulsividade e inclina a pouco 
tato, impaciência e impulsividade. 
Não deixe que o futuro ocorra ao 
acaso, prepare-o neste fi nal de ano 
tomando atitudes que vinha adiando. 
Há um maior entusiasmo e se tor-
nará mais fácil aceitar coisas novas. 
29/229 – Verde.

Terá maior ascensão e melhoria 
das condições de vida no ambiente 
do lar. A terça-feira é ótima para 
relacionamentos contatos sociais e 
profundos. levando a extroversão 
e a uma alegria contagiante. A falta 
de paciência pode levar a atitudes 
agressivas, precisando evitar o mau 
humor. 78/978 – azul.

Faça tudo que necessite de esforço 
e dedicação, valorizando a ação e a 
percepção. As alianças e sociedades 
iniciadas recentemente fi cam mais 
fi rmes através do entendimento. 
Um bom momento para fazer um 
balanço do ano e sentir satisfação 
pelo produzido. 90/290 – Branco.

Faça aquilo que lhe agrada e traga 
satisfação no trabalho, aprimorando 
ainda mais. A Lua ainda forma mau 
aspecto de manhã, devendo manter 
cautela nas relações afetivas devido 
a tendência ao mau humor.  Cuidado 
com estragos causados pela agressi-
vidade. 93/293 – Verde.

Aproveite para conviver com amigos 
e principalmente com a família. O dia 
é bom para negócios, para a saúde, 
mas não para os assuntos sentimen-
tais. Compreenda o ponto de vista da 
pessoa amada e dos seus amigos e 
haverá harmonia em seu ambiente. 
19/419 – Amarelo.

Altere a rotina mudando de forma 
positiva os rumos das coisas a tarde. 
Não se preocupe se tudo andar deva-
gar, o importante é sentir-se bem e 
saber que pode melhorar. Mantenha 
o astral, lutando com empenho por 
seus interesses e motivações neste 
fi nal de ano de 2010. 28/428 – Azul.

Com a Lua em Áquario, tudo ganha 
ritmo acelerado e passa a ter um 
caráter urgente.  Faça viagens e man-
tenha contatos neste fi nal de ano que 
o farão mais feliz. A desorganização 
deverá ser corrigida no trabalho, 
para trazer-lhe a paz tão desejada. 
94/494 – Cinza.

Novos valores e princípios passam a 
orientar a sua vida neste fi nal de ano 
em relação a trabalho. O momento 
amplia as ambições e nos leva a 
evoluir em territórios ainda inexplo-
rados. Haverá falta de paciência no 
fi nal do dia que pode levar a atitudes 
agressivas. 83/483 – Azul.

As difi culdades devem ser superadas 
de forma estratégica e usando de 
muita diplomacia e tato. Problemas 
diminuem, mas não para os assuntos 
sentimentais. Boa disposição para as 
relações e para as amizades fi carem 
mais próximas. Evite o mau humor 
e tudo correrá bem. 67/367 – Verde.

Começa a se voltar mais para si 
mesmo, necessita de momentos de 
refl exão e meditação. Afaste-se da 
agitação e de ambientes estranhos e 
ore e medite mais até o aniversário. 
A tendência para o imediatismo faz 
querer agir por sua própria conta, 
sem depender de ninguém. 76/376 
– Azul.

Mantenha a confi ança na vida e 
o otimismo nas relações sociais. 
Nem tudo acontecerá como es-
pera no trabalho, mas uma nova 
oportunidade pode aparecer no 
fi nal deste ano. Evite a inércia, será 
gratifi cante ter um dia produtivo e 
conhecer pessoas e  lugares novos. 
34/534 – Branco.

De tarde boa disposição para resolver 
impasses e a enfrentar os desafi os. 
Hoje pode ser aquele dia em que 
podem acontecer estragos nos rela-
cionamentos levados pelo impulso. 
Fique ao lado de pessoas queridas 
e junto daqueles que ama e procure 
a paz nesta terça. 78/478 – Rosa.

Simpatias que funcionam
Superar  crises no namoro: Só deve ser usada quan-
do as coisas já estiverem realmente fora de controle. 
Pegue uma roupa íntima da pessoa amada (homem 
ou mulher) e uma sua, coloque em uma bacia com 
sal grosso e deixe no sol por sete minutos. Depois 
enxágue, acrescente pétalas de rosa em quantidade 
e sete punhados de açúcar ou sete pingos de mel. 
Lave normalmente, sem torcer, estendendo ao sol. 
Devolva a peça, sem que ele perceba, enrolando-a e 
guardando-a junto com as outras peças dele.
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CLIENTEO
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ACORDEOM

Caminho
a ser

percorrido
na viagem

Mar de
(?), lago
de água
salgada

Alimento
evitado

pelo
diabético

"Disque (?) 
para Matar", 

filme de 
suspense

Textos
sagrados
do Hin-
duísmo

Pedir com 
insis-
tência 

Ave negra
comum no
Nordeste
(bras.)

A Turma 
do (?), 

criação de 
Ziraldo

(?) Sharif,
ator de

"Doutor Ji-
vago" (Cin.)

Forma do
dono

chamar o
seu cão

Mensagens
recebidas
por Isaías
(Bíblia)

Um, em
francês

"(?) of
Time", su-
cesso de
Beyoncé

O mais
conhecido

mantra
hindu 

Tem sem-
pre razão,
segundo

os lojistas

Rio que ba-
nha Viena,
capital da

Áustria
Instru-

mento de 
Domin-
guinhos

Envoltório
do tutano

Interjeição
de dúvida

Instituto
militar

Primário;
simples

Anestésico
cirúrgico
Que vem
do íntimo

BisturiExposta;
exibida 

Porção do intestino
grosso

Filme de
Kurosawa
Que tem
dobras 

Ocasionar
uma ação
agressiva 
Séquito

do presi-
dente em

visita
oficial

(?) de amila: óleo de
banana

Filho único dos
Montecchio (Lit.)

2/un. 3/end — ran. 5/vedas. 7/acetato.

Talvez você já tenha 

ouvido falar em Mobile 

First, mas não sabe 

exatamente como 

funciona

O termo vem ganhando 
destaque nos princi-
pais portais sobre tec-

nologia e e-commerce nas úl-
timas semanas e tem deixado 
muita gente preocupada por 
conta das mudanças que deve 
trazer. Para entender melhor 
tudo isso, vou contextualizar 
a história.
 • Ele está só seguindo a 

onda - O Google e seus 
algoritmos de SEO são os 
responsáveis pelo Mobile 
First Index, seu nome 
completo. A verdade é 
que essa história só está 
seguindo a onda dos 
smartphones. O número 
de aparelhos ativos já é 
maior do que o de pes-
soas no mundo, o que o 
faz o principal meio para 
pesquisas na internet.

Para ter ideia, segundo a 
FGV, só no Brasil são 220 
milhões de smartphones com 
acesso à web. No primeiro 
semestre de 2018, 32% das 
vendas online foram transa-
cionadas através de um desses 
aparelhos de acordo com o 
38º Webshoppers, do Ebit/
Nielsen.
 • Dá para acreditar nisso? 

- A migração do desktop 
para o mobile é uma 
tendência anunciada. Há 
tempos o comportamento 
do usuário de internet vem 
migrando para os disposi-
tivos móveis e o consumo 
acompanhou essa direção. 
O Google, obviamente, 
percebeu isso.

Primeiro, passou a posicio-
nar melhor nos resultados de 
busca os sites que possuíam 
uma versão responsiva, fa-
vorecendo o acesso por meio 
de celulares. Agora, essa 
vantagem vai para quem é 
Mobile First.
 • Mas, afi nal, o que é 

Mobile First? - Hoje, 
na hora de desenvolver 
um site é comum criá-lo 
pensando na sua visua-
lização para desktop e, 
posteriormente, adaptá-lo 
para o mobile. Com essa 
mudança do Google, o 
desenvolvimento terá que 
fazer o caminho contrário.

Essa alteração na forma 
como o Google encara a cons-
trução dos sites atinge todo 
mundo. Independentemente 
do segmento, seja consumo ou 
conteúdo, o posicionamento 
nas buscas será prejudicado 
para quem não atender essa 
diretriz, impactando em dife-
rentes métricas.

O Google utiliza mais de 200 
regras diferentes para avaliar 
o SEO de um site e ranque-
á-lo nas primeiras páginas 
organicamente. Na última 
atualização anunciada pela 
grandiosa do Vale do Silício, o 
Mobile First foi um dos itens 
que expôs o “calcanhar de 
Aquiles” da internet.
 • Não se desespere! Tudo 

tem solução - Todo o 
trabalho de SEO da loja 
virtual não será lançado 
ao limbo de uma hora 
para outra, não é preciso 
se preocupar com isso. A 
virada para o Mobile First 
é uma mudança gradativa 
e o Google não vai penali-
zar os milhões de sites que 
não se adequarem a nova 
regra de forma imediata.

Buscar um desenvolvedor 
para ajudar na adaptação 
do site ou mesmo entrar em 
contato com a plataforma de e-
commerce, que certamente já 
possui uma versão de template 
compatível, são alternativas 
que podem ajudar. O impor-
tante é entrar em ação e não 
fi car para trás. 

Sair na frente com um site 
que se enquadre nesse novo 
formato pode garantir um 
melhor posicionamento para 
a loja virtual. 

(*) - É head de varejo da Tray, unidade 
de e-commerce da Locaweb.

O Mobile First e seu 
impacto no e-commerce

Thiago Mazeto (*)

Isaque Duarte tinha 11 anos e estava 
em uma aula de vôlei quando chamou a 
atenção do coordenador de basquete do 

Iguaçu Basquete Clube (IBC), André Lopes. 
Sua altura já passava de 1 metro e 80 centí-
metros e seu pé exigia calçados de tamanho 
49. Bastou o convite e um dia de experiência 
para ele mudar de quadra e passar a mirar 
as cestas de basquete.

Com um ano de treino, o jovem morador de 
Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, passou 
a integrar parte de um time de base que vem 
enfrentando equipes tradicionais do Rio de 
Janeiro em competições regionais. Rever o 
uniforme do IBC nas quadras contra times 
como o Botafogo e o Flamengo tem um gosto 
especial para o presidente administrativo do 
clube, Mariano de Oliveira.

“Estamos recomeçando. Levamos três anos 
para chegar ao alto rendimento, e agora o de-
safi o é reestruturar o time”, diz Mariano, que 
jogou pelo IBC na década de 1980 e chegou 
a atuar também no exterior. Para essa rees-
truturação, ainda faltam recursos, o ginásio 
tem problemas na cobertura e na iluminação, 
falta material de treino e até mesmo tênis 

O estudante e jogador de basquete, 

Isaque Duarte, 11 anos, e o presidente 

administrativo do IBC, Mariano de Oliveira.

Ex-jogadores usam clube para 
inclusão de jovens no basquete
Rever o uniforme do IBC nas quadras contra times como o Botafogo e o Flamengo tem um gosto 
especial para o presidente administrativo do clube, Mariano de Oliveira
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: ODAIAS JOSÉ VIDAL, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itapipoca - CE, data-nascimento: 28/10/1973, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Evaldo Vidal e de Zilda Rodrigues Vidal. A 
pretendente: ANA PAULA DAVI DE MENESES, profi ssão: balconista, estado civil: 
viúva, naturalidade: Itapipoca - CE, data-nascimento: 04/04/1975, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antenor Sousa Meneses e de Marlúcia Davi de 
Meneses. R$12,58

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Isaque encara uma viagem de 40 minutos 
de ônibus para ir e voltar do treino. Uma 
vez por semana ele precisa faltar, para que 
o custo com transporte não pese demais no 
orçamento da família. Depois do basquete, 
suas notas na escola melhoraram, e a altura 
virou motivo de orgulho. “Antes me chama-
vam de girafa na escola. Agora o apelido é 
Felício”, diz ele referindo-se ao brasileiro que 
atua na NBA, a principal liga de basquete dos 
Estados Unidos. “Meu objetivo é treinar, jogar 
com garra e melhorar ainda mais”.

O técnico do time, Aluisio de Paula, também 
foi jogador do IBC na juventude e afi rma que 
os seus alunos já estão chamando a atenção 
de clubes maiores, e um dos desafi os é manter 
a base formada em casa. Apesar disso, ele 
considera que o trabalho realizado com os 
adolescentes vai além da preparação esporti-
va, até porque muitos não terão o basquete ou 
o outro esporte como profi ssão. “A intenção é 
ajudar o ser humano. Difi cilmente o basquete 
vai dar dinheiro a eles, mas vai mostrar um 
caminho”, disse. Aluisio acredita que a prática 
esportiva melhora o rendimento escolar e a 
disciplina dos jovens (ABr).
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para jogadores. Mesmo assim, a demanda só 
aumenta. O clube já conta com mais de 500 
alunos em diferentes esportes, sendo 150 só no 
basquete, considerado o carro-chefe do IBC. 

Os atletas vêm de cidades da Baixada 
Fluminense em busca de um espaço para 
praticar esportes. Três vezes por semana, 

SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn. 

Criando o Equilíbrio.

Crie uma vida equilibrada.

É muito importante para o seu bem-estar e, neste mo-
mento, isto pode ser um desafi o, então faça disso o seu 
objetivo. Concentre-se em qualquer área da sua vida que 
pareça desequilibrada. O que isso tem para lhe ensinar? 
Veja o presente da experiência e depois a libere. Quando 
você reserva um tempo para observar as situações que está 
enfrentando com a intenção de encontrar um equilíbrio em 
sua vida, você abre sua mente para novas idéias inovado-
ras que antes não tinham chance de emergir. Isso ajuda a 
inspirá-lo, a tomar decisões com poder e impulsionar suas 
perspectivas. Criar equilíbrio ajuda-o a se concentrar no 
que é realmente importante para você e seu crescimento. 
Pensamento para hoje: Lembre-se: Uma vida equilibrada 
cria uma perspectiva equilibrada. Quando sua vida está 
equilibrada, é mais fácil acessar soluções, estabelecer limites 
saudáveis e criar uma vida harmoniosa, repleta de bênçãos, 
alegria e amor. 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

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

confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: SAMUEL FRANCISCO XAVIER, nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 11/07/1988, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Sebastião Francisco Xavier e de Maria Natividade de Nossa Senhora Xavier; A 
pretendente: JULIANA DA CRUZ OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de 
serviços gerais, nascida em São Paulo - SP, aos 25/02/1982, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Deolindo de Oliveira e de Vitalina da Cruz Oliveira.

O pretendente: MARCELO FERREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
manobrista, nascido em São Paulo - SP, aos 05/06/1977, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario Ferreira da Silva e de Ana Maria Santana da Silva; 
A pretendente: SUELÍ ROSA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, de serviços 
domésticos, nascida em Souto Soares - BA, aos 14/01/1975, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Novais de Souza e de Miralva Rosa de Souza.

O pretendente: CLECIO ALMEIDA PONTES, nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
fi bra óptica, nascido em Uibaí-Bahia - BA, aos 01/02/1975, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valnor de Souza Pontes e de Neusa Almeida Pontes; A 
pretendente: VIVIANE HERNANDES, nacionalidade brasileira, divorciada, de serviços 
domésticos, nascida em São Paulo - SP, aos 17/08/1971, residente e domiciliada neste 
distrtito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Celso Hernandes e de Eliter Oliveira Hernandes.

O pretendente: BRUNO BUENO SIQUEIRA, nacionalidade brasileira, divorciado, 
enfermeiro, nascido em São Paulo - SP, aos 26/05/1984, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Robson Lelis Siqueira e de Alice Cristina Torasco Bueno 
Siqueira; A pretendente: FERNANDA CRISTINE DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, empresária, nascida em São Paulo - SP, aos 19/01/1988, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Bosco da Silva e de Dalva da Silva.

O pretendente: JEFFERSON HENRIQUE RAMOS FERNANDES, nacionalidade brasi-
leira, solteiro, trainee, nascido em São Paulo - SP, aos 08/08/1999, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Flavio Henrique Fernandes e de Marcia Ramos 
Fernandes; A pretendente: PAMELA NUNES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
analista de crédito, nascida em São Roque - SP, aos 11/06/1996, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elenice Nunes da Silva.

O pretendente: MARCIO OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteiro, operador de 
caixa, nascido em São Paulo - SP, aos 03/05/1990, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Mario de Oliveira Filho e de Claudenice Maria de Oliveira; 
A pretendente: VANESSA DOS SANTOS DIAS, nacionalidade brasileria, solteira, do 
lar, nascida em Diadema - SP, aos 15/05/1995, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Jorge Fernandes Dias e de Solange Maria Mariano dos Santos.

O pretendente: EVERTON DE OLIVEIRA TRINDADE, nacionalidade brasileira, divorciado, 
professor, nascido em São Paulo - SP, aos 18/08/1982, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Edson Gomes Trindade e de Eliane Batista de Oliveira Trindade; A 
pretendente: ELIZABETH ARAUJO ALCANTARA, nacionalidade brasileira, solteira, assis-
tente administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 11/04/1978, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Flozino da Silva Leite Alcantara e de Maria Araujo Alcantara.

O pretendente: HIGOR GLES HERNANDES ALMEIDA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
mecânico, nascido em Irecê - BA, aos 27/09/1994, residente e domiciliado nestre distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Clécio Almeida Pontes e de Viviane Hernandes; A pretendente: 
MICHELE DE SOUZA MELO, nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, nascida 
em Osasco - SP, aos 28/02/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Marcelino Aparecido de Melo e de Dulcemar de Souza Antunes Melo.

O pretendente: OSKAR GOLDMAN SANTOS, nacionalidade brasileira, divorciado, 
açougueiro, nascido em Itapecerica da Serra - SP, aos 04/05/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Valcir dos Santos e de Noeme Silva Santos; 
A pretendente: MARYBETH GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
atendente, nascida em São Paulo - SP, aos 21/12/1989, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edmilson Leoncio da Silva e de Cleusa Gomes da Silva.

O pretendente: JOHNNY FELIX DE SANTANA, nacionalidade brasileira, solteiro, chefe 
de cozinha, nascido em São Paulo - SP, aos 24/10/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo José de Santana e de Elba Felix da Silva 
Santana; A pretendente: LIAÉBILY QUINTILIANO DO NASCIMENTO, nacionalidade 
brasileira, solteira, recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 15/04/1994, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mozaniel Cruz do Nascimento e de 
Rosana Maria Quintiliano do Nascimento.

O pretendente: JOSÉ AUGUSTO SANTOS MATOS, nacionalidade brasileira, divorciado, 
padeiro, nascido em Euclides da Cunha - BA, aos 28/08/1967, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Santos Matos e de Delfi na Maria de Jesus; A 
pretendente: ELBA FELIX DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, de serviços 
domésticos, nascida em Limoeiro - PE, aos 06/11/1970, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Misac Felix da Silva e de Maria Luiza Barboza da Silva.

A pretendente: RÚBIA TATIANE DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de serviços gerais, nascida em Itu - SP, aos 03/04/1988, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rosana da Silva; A pretendente: FABIANA DOS SANTOS 
CIQUEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 
20/03/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Beavata 
de Ciqueira e de Maria do Livramento dos Santos.

O pretendente: JOÃO FELIPE TEIXEIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista contabil, nascido em São Paulo - SP, aos 06/03/1991, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rivaldo Batista dos Santos e de Cleuza 
Teixeira dos Santos; A pretendente: JUDMILLE SANTOS SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, monitora, nascida em Camacan - BA, aos 18/02/1993, residente e domiciliada 
em Camacan - BA, fi lha de Jivanildo Alves da Silva e de Celice Santos Souza.

O pretendente: ALEX FELIPE DOS REIS, nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de suporte, nascido em São Paulo - SP, aos 26/04/1984, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Mariusa dos Reis; A pretendente: 
PRISCILA CARVALHO DE RIBEIRO, nacionalidade brasileira, solteira, pedagoga, 
nascida em Guarulhos - SP, aos 26/09/1983, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Manoel Messias de Souza Ribeiro e de Celia Aparecida 
Carvalho Ribeiro.

O pretendente: ROGERIO DIAS DOS REIS, nacionalidade brasileira, divorciado, 
segurança, nascido em São Paulo - SP, aos 20/02/1982, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sueli Dias dos Reis; A pretendente: KELLY RAMOS DE 
SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, enfermeira, nascida em São Paulo - SP, aos 
25/08/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Januario 
de Souza Silva e de Maria da Guia Ramos Cosme.

O pretendente: JORGE LUIZ CAVALCANTE FELIPE, nacionalidade brasileira, sol-
teiro, repositor, nascido em São Paulo - SP, aos 29/01/1995, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Gonçalves Felipe e de Josefa Balbino 
Cavalcante; A pretendente: ELENILDA NERY SANTANA, nacionalidade brasileira, 
solteira, operadora de loja, nascida em Ibiquera - BA, aos 16/04/1990, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Florisvaldo Lopes Santana e de 
Elenalva Maria Nery Santana.

O pretendente: JONATAS DE SOUZA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, se-
gurança, nascido em São Paulo - SP, aos 26/01/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elizafan Pedro da Silva e de Edja Maria de Souza Silva; 
A pretendente: MAXWELLY SANTOS DE ALMEIDA, nacionalidade brasileira, solteira, 
orientadora social, nascida em São Paulo - SP, aos 16/07/1996, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Samuel Santos de Almeida e de Sueli Ferreira 
dos Santos Almeida.

O pretendente: ALESSANDRO FRANCISCO ALVES, nacionalidade brasileira, 
solteiro, vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 22/03/1995, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alexsandro Pereira Alves e de Vitalina 
Francisca da Silva; A pretendente: LARISSA COSTA DOS REIS, nacionalidade 
brasileira, solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 30/10/1995, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Sergio dos Reis e de Ana 
Katia Costa da Silva.

O pretendente: LUIZ EDUARDO DE CASTRO SOBREIRA, nacionalidade brasileira, 
solteiro, microempreendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 17/05/1991, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luis Guedes Sobreira e de Rita de 
Cassia de Castro; A pretendente: RUTE DE SOUZA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 09/08/1991, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elizafan Pedro da Silva e de Edja 
Maria de Souza Silva.

O pretendente: DONATA TORRES MOTA, nacionalidade brasileira, solteiro, co-
merciante, nascido em Maceió - AL, aos 24/02/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Edson Torres Mota e de Dulcineia da Silva Mota; 
A pretendente: ISABEL TAMARA DE ALMEIDA LIMA, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 26/04/1997, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Alves de Lima e de Maria Raimundo 
de Almeida.

O pretendente: JOSEILTON FERREIRA LOPES, nacionalidade brasileira, divorciado, 
encarregado de gráfi ca, nascido em Sousa - PB, aos 06/01/1974, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José de Assis Lopes e de Maria das Graças Fer-
reira Lopes; A pretendente: LUANA MELO DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
operadora de atendimento, nascida em São Paulo - SP, aos 21/02/1992, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adonias Delmiro da Silva e de Maria 
Lucila de Melo Silva.

O pretendente: IRACIONE FERREIRA DE MÉLO, nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, nascido em Catende - PE, aos 20/10/1972, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de João Mariano de Mélo e de Maria da Conceição 
Ferreira de Mélo; A pretendente: LUCIMAR AMANCIO VIEIRA, nacionalidade 
brasileira, solteira, professora, nascida em Rolândia - PR, aos 06/11/1973, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Sebastião Amancio Vieira e 
de Maria Vieira.

O pretendente: MARCOS VINÍCIUS DE PAULA LEITE, nacionalidade brasileira, 
solteiro, funcionário público, nascido em São Paulo - SP, aos 29/09/1995, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Luiz de Paula Leite e de 
Marinilce Marques de Paula Leite; A pretendente: ROBÉRIA CÂNDIDO CUSTÓDIO, 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Orós - CE, aos 24/08/1981, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Candido de Sousa 
e de Maria Custodio de Sousa.

O pretendente: ALDENI OLIVEIRA PEREIRA, nacionalidade brasileira, divorciado, 
técnico em radiologia, nascido em São Paulo - SP, aos 22/08/1974, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alfredo Pereira da Silva e de Marinalva Oliveira 
Pereira; A pretendente: LEONIDES LIMA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
divorciada, promotora de eventos, nascida em Itarantim - BA, aos 18/01/1979, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alderico Pereira dos Santos e de 
Leonina dos Anjos Lima.

O pretendente: MARCELO DE ALMEIDA DELGADO, nacionalidade brasileira, solteiro, 
nascido em Morpará - BA, aos 12/12/1985, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Gonçalo Pereira Delgado e de Cleide Rosa de Almeida; A pretendente: 
THAYNA LIMA DE SOUSA, nacionalidade brasileira, solteira, babá, nascida em São 
Paulo - SP, aos 16/01/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Alberto Gomes de Sousa e de Sueli Lima Batista.

O pretendente: SAULO BAUR SANTANA, nacionalidade brasileira, solteiro, aplicador 
de insulfi lm, nascido em São Paulo - SP, aos 19/11/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio de Santana e de Valdecy Baur da Silva Santa-
na; A pretendente: NATHALY MASCARENHAS, nacionalidade brasileira, divorciada, 
recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 25/12/1987, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edmundo Araujo Mascarenhas e de Sonia Aparecida 
de Sousa Mascarenhas.

O pretendente: WASHINGTON DA SILVA PEREIRA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
estoquista, nascido em São Paulo - SP, aos 27/11/1992, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Josemar Gonçalves Pereira e de Maria Zelia Barbosa 
da Silva; A pretendente: LAIS LOPES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, 
balconista, nascida em São Paulo - SP, aos 03/08/1996, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jocival Francisco de Oliveira e de Lidia Lopes da Silva.

O pretendente: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 25/11/1996, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Candido da Silva e de Sonia Rodrigues dos 
Santos; A pretendente: KARINE CONCEIÇÃO CERQUEIRA, nacionalidade brasileira, 
solteira, operadora de caixa, nascida em São Paulo - SP, aos 02/08/1997, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jilson Gonçalves Cerqueira e de 
Valnira Costa Conceição.

O pretendente: HUGO LEONARDO HERCULANO, nacionalidade brasileira, solteiro, 
professor, nascido em São Paulo - SP, aos 05/03/1985, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Orlando Herculano e de Regina Celí Cássia das Neves 
Herculano; A pretendente: ANDRÉA DE SOUZA ALI, nacionalidade brasileira, solteira, 
professora, nascida em São Paulo - SP, aos 12/09/1985, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mustapha Hussen Ali e de Maria Augusta de Souza Ali.

O pretendente: DANRLEI OLIVEIRA SANTOS MENDES, nacionalidade brasileira, sol-
teiro, vendedor, nascido em Jacobina - BA, aos 27/03/1995, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Genivaldo Mendes da Silva e de Valdirene Oliveira Santos 
Mendes; A pretendente: CAMILA GOMES AVILA DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, gerente de recursos humanos, nascida em São Vicente - SP, aos 20/12/1990, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Gomes da Silva e 
de Genilda Gomes Avila da Silva.

O pretendente: ANDRÉ VENTURA FERREIRA, nacionalidade brasileira, divorciado, 
médico, nascido em São Paulo - SP, aos 19/11/1980, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Artur dos Santos Ferreira e de Maria Celeste Ventura Ferreira; A 
pretendente: BIANCA PEREIRA MENDES, nacionalidade brasileira, solteira, estudan-
te, nascida em São Paulo - SP, aos 18/05/1997, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Valter Mendes Junior e de Andresa de Jesus Pereira Mendes.

O pretendente: EDMILSON DE JESUS PEREIRA, nacionalidade brasileira, divorciado, 
pintor de construção civil, nascido em Itabuna - BA, aos 21/02/1970, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Alexandrino Pereira e de Elvira Maria 
de Jesus; A pretendente: SONIA APARECIDA RODRIGUES, nacionalidade brasileira, 
divorciada, técnica de farmácia, nascida em São Paulo - SP, aos 03/09/1972, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Fabiano Rodrigues e de Maria 
Maciel Rodrigues.

O pretendente: CÍCERO PAULO FERNANDES, nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de serviços gerais, nascido em Exú - PE, aos 01/07/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Aparecida de Jesus; A pretendente: ELIVÂNIA 
CIRIACO DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, nascida 
em Parambu - CE, aos 12/06/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Francisca Ciriaco da Silva.

O pretendente: FABIO DOS SANTOS OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 24/04/1979, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José de Jesus Oliveira e de Leopoldina Maria Sales 
dos Santos; A pretendente: IZABELA RODRIGUES GHIZZI, nacionalidade brasileira, 
solteira, coordenadora de atendimento, nascida em São Paulo - SP, aos 03/03/1990, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Santino Ghizzi e de Maria 
do Socorro Rodrigues Ghizzi.

O pretendente: ALEXANDRE DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, metalúrgico, 
nascido em São Paulo - SP, aos 13/05/1981, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de João Batista da Silva e de Jivanete Matos da Silva; A pretendente: 
SUELY SILVA FREITAS, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Russas - 
CE, aos 23/04/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Osmar 
Alves de Freitas e de Maria Elcy da Silva Freitas.

O pretendente: MIQUEIAS OLIVEIRA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante de cozinha, nascido em Vitória da Conquista - BA, aos 30/05/1990, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jomar Pereira de Oliveira e de Sônia 
Aparecida Oliveira Santos; A pretendente: JOYCE DA SILVA SANTOS, nacionalidade 
brasileira, solteira, atendente, nascida em São Paulo - SP, aos 20/05/1998, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero Paulino dos Santos e de 
Marlene Maria da Silva Santos.

O pretendente: GUILHERME DOS SANTOS OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
solteiro, frentista, nascido em São Paulo - SP, aos 09/05/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cecilio Berto Maria de Oliveira e de Gislene 
Pereira dos Santos Oliveira; A pretendente: RENATA SANTOS DE VASCONCELOS, 
nacionalidade brasileira, solteira, analista fi scal junior, nascida em São Paulo - SP, aos 
29/10/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Samuel Cosme 
de Vasconcelos e de Maria Cicera Santos Vasconcelos.

O pretendente: MAIKO ROBERT BAGOLLIM, nacionalidade brasileira, solteiro, 
professor, nascido em São Paulo - SP, aos 10/01/1988, residente e domiciliado no Par-
que Santo Antônio, São Paulo - SP, fi lho de Cirles de Fatima Bagollim; A pretendente: 
BRUNA SOUZA LOPES, nacionalidade brasileira, solteira, assistente administrativo, 
nascida em São Paulo - SP, aos 25/02/1986, residente e domiciliada e domicliada 
no Parque Santo Antônio, São Paulo - SP, fi lha de Custodio Silva Lopes e de Liliane 
Aparecida de Souza Lopes.

O pretendente: DHONES OLIVEIRA PEREIRA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
açougueiro, nascido em Remanso - BA, aos 11/07/1995, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Manoel Pereira e de Giselia Oliveira Oliveira 
Pereira; A pretendente: TAIS DA SILVA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
atendente, nascida em São Paulo - SP, aos 21/08/1998, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto dos Santos e de Rosineide Correia 
Pinto da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RODRIGO APARECIDO PIO GONÇALVES DIAS, estado civil divorciado, 
profi ssão analista de sistema, nascido nesta Capital, SP, no dia (04/10/1983), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juscelino Kubstchek Gonçalves Dias e de 
Cleusa Aparecida Pio Gomes Gonçalves Dias. A pretendente: VANESSA RADZIAVICIUS 
DE ARAUJO, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Perus, 
SP, no dia (24/02/1984), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
João Teles de Araujo Filho e de Herminia Conceição Radziavicius de Araujo.

O pretendente: MOABE ROCHA GUIMARÃES, estado civil divorciado, profi ssão bombeiro, 
nascido em Itapetinga, BA, no dia (09/12/1988), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Artur Ribeiro Guimarães Filho e de Celidalva Rocha Guimarães. 
A pretendente: RAYNARA OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em Encruzilhada, BA, no dia (06/01/1994), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valquirio Francisco dos Santos e de Maria das 
Graças Oliveira Santos.

O pretendente: COSME GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão chefe de 
cozinha, nascido em Martins - RN, no dia (18/03/1975), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Gomes Neto e de Francisca Maria da Conceição. 
A pretendente: ANTONIA HOSANA DE PAIVA, estado civil solteira, profi ssão opera-
dora de central de distribuição, nascida em Frutuoso Gomes, RN, no dia (15/10/1974), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Miguel Nunes da Silva 
e de Expedita Moura de Paiva.

O pretendente: AILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão cozi-
nheiro, nascido em Vitória da Conquista, BA, no dia (02/12/1972), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquina Rodrigues de Oliveira. A pretendente: 
EVA MARIA DA SILVA ALVES, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em Acopiara, 
CE, no dia (02/06/1968), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Pedro da Silva e de Maria Silvera de Souza.

O pretendente: PAULO NATAN LIMA PINDOBEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
faxineiro, nascido em Ipirá, BA, no dia (03/12/1989), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel da Silva Pindobeira e de Raimunda Silva Lima. 
A pretendente: TAMIRES DOMINIQUE SILVA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
copeira, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia (19/05/1999), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joseni Gomes de Souza e de Maria 
Lucia Pereira da Silva.

O pretendente: EDINALDO GONÇALVES COSTA, estado civil divorciado, profi ssão 
motofrete, nascido em Terra Rica, PR, no dia (30/01/1962), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nivaldo Gonçalves Costa e de Tereza Santos 
de Jesus. A pretendente: ZELIA DIAS BARBOSA, estado civil divorciada, profi ssão 
professora, nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia (28/12/1965), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Barbosa e de Domingas 
Dias Barbosa.

O pretendente: THALES DOS SANTOS ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em Osasco, SP, no dia (08/02/1993), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jales dos Santos Rocha e de Laura Isvana Taveira. A pretendente: 
GABRIELA MATOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta 
Capital, SP, no dia (30/06/1997), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Santana da Silva e de Maria de Azevedo Matos da Silva.

O pretendente: RONALDO JOSE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão Conta-
dor, nascido nesta Capital, SP, no dia (31/08/1989), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Benedito da Silva e de Maria Josefa da Silva. 
A pretendente: RAFAELA LINO DE ANDRADE, estado civil solteira, profissão 
contadora, nascida em Caieiras, SP, no dia (25/03/1992), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vagner Lino de Andrade e de Solange Regina 
da Silva Andrade.

O pretendente: CARLOS ALBERTO MORAES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão eletricista, nascido nesta Capital, SP, no dia (02/11/1996), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Luiz de Oliveira e de Lidia Maria de Moraes 
Oliveira. A pretendente: SIMONE FERREIRA DOS REIS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Feira de Santana, BA, no dia (07/02/1984), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria de Lourdes Ferreira dos Reis.

O pretendente: DOUGLAS LARGATERA DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido nesta Capital, SP, no dia (23/03/1987), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Israel Fiais de Carvalho e de Izabel Largatera de 
Carvalho. A pretendente: JADINA SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
analista de faturamento, nascida nesta Capital, SP, no dia (27/09/1992), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Souza dos Santos e de Maria 
Isabel Conceição Silva dos Santos.

O pretendente: GENISSON DE OLIVEIRA SOARES, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante, nascido em Cariacica, ES, no dia (12/07/1998), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genivaldo Ribeiro Soares e de Lessa Margarete Vieira 
de Oliveira. A pretendente: FABIANA JENNIFER DOS SANTOS SANTANA, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, SP, no dia (02/09/1998), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joselito Silva Santana e de Joscelia 
dos Santos.

O pretendente: JOELSON DO CARMO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em Ipirá, BA, no dia (27/06/1986), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel da Silva Santos e de Maria do Carmo Santos. A pretendente: 
CATIANE SOUZA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ipirá, BA, 
no dia (16/04/1992), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
de Jesus Santos e de Suelita Moreira Souza Santos.

O pretendente: FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão açougueiro, nascido em Timbiras, MA, no dia (29/12/1984), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Nonato Silva e de Francisca Machado 
de Oliveira Silva. A pretendente: JULIANA MARTOS SANTIAGO, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (17/05/1990), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Moises Antonio Sena Santiago e de Katia Aparecida 
Martos Santiago.

O pretendente: LUCAS FELICIO DIAS, estado civil solteiro, profi ssão técnico de 
fi bra ótica, nascido nesta Capital, SP, no dia (05/03/1996), residente e domiciliado em 
Caieiras, SP, fi lho de Marcio Felicio Dias e de Daniela Aparecida dos Santos Dias. A 
pretendente: NATHALIA CRISTINA DA SILVA MENDES, estado civil solteira, profi ssão 
recreacionista, nascida nesta Capital, SP, no dia (21/12/1998), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Pereira Mendes Neto e de Andrea 
Cristina Batista da Silva.

O pretendente: JOÃO CARLOS PEREIRA MEDEIROS, estado civil solteiro, pro-
fissão serralheiro, nascido em Capim Grosso, BA, no dia (09/08/1993), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiza Pereira Medeiros. A 
pretendente: PAMELA DA CONCEIÇÃO CABRAL, estado civil solteira, profissão 
atendente de telemarketing, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (25/08/1998), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josias Costa Cabral 
e de Diana da Conceição.

O pretendente: JULIELSON QUEIROZ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pe-
dreiro, nascido em Madre de Deus, BA, no dia (02/07/1988), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilmar Ferreira dos Santos e de Valdirene da Anunciação 
Queiroz. A pretendente: IVAILDE AGUIAR DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Almenara, MG, no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e setenta 
e nove (29/04/1979), residente e domiciliada em Cajamar, SP, fi lha de Mussulino Aguiar 
de Sousa e de Rita Maria Prates.

O pretendente: CRISTIANO ALOÍSIO FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão 
instalador, nascido em Belo Horizonte, MG, no dia (11/12/1977), residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Waldir Alves Fernandes e de Terezinha 
Aparecida de Jesus Carmo Alves. A pretendente: LUCIANA BENEDITO, estado civil 
solteira, profi ssão cuidadora, nascida nesta Capital, SP, no dia (15/03/1971), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Eduardo Benedito e de Eva 
Aparecida Benedito.

O pretendente: MONALLYZA SILVIA MAGALHÃES DA SILVA, estado civil soltei-
ra, profi ssão vigilante, nascida em Jaguaribe, CE, no dia (22/09/1989), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco José da Silva e de 
Luciene Magalhães Monteiro. A pretendente: THAYANE DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão controladora de acesso, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia 
(31/01/1998), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Robson 
dos Santos e de Luciana Benedito.

O pretendente: BRUNO OLIVEIRA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
administrativo, nascido em Jacobina, BA, no dia (23/09/1995), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roque dos Santos Alves e de Maria Betânia 
Oliveira Alves. A pretendente: NÍVIA LIMA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Vitória da Conquista, BA, no dia (04/05/1997), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Lima Góes e de Cristiany 
dos Santos.

O pretendente: GILBERTO ALVES SOARES, estado civil solteiro, profi ssão encarregado, 
nascido em Condeúba, BA, no dia (26/03/1982), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Gerci Soares Malta e de Izelina Alves Novais. A pretendente: 
MÔNICA DE OLIVEIRA ROCHA PORTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Caculé, BA, no dia (14/05/1985), residente e domiciliada em Condeúba, BA, fi lha de 
Geraldino Ormundo Porto e de Neuza de Oliveira Rocha Porto.

O pretendente: JOÃO BATISTA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão mecânico 
de auto, nascido nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia (12/06/1976), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ana Maria dos Santos. A pretendente: 
MIRNA MARIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em São 
Luís, MA, no dia (17/12/1977), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Ribamar Gomes dos Santos e de Antonia Maria dos Santos.

O pretendente: LUCIANO DA FONSECA MACIEL, estado civil solteiro, profi ssão supervisor 
comercial, nascido em Mauá, SP, no dia (24/12/1987), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Tadeu João Maciel e de Elizabete da Fonseca Maciel. A pretendente: 
VANESSA VERONICA GUIMARÃES, estado civil solteira, profi ssão agente de atendimento, 
nascida em Várzea Paulista, SP, no dia (30/11/1990), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Guimaraes Filho e de Suely Veronica Pereira Guimaraes.

O pretendente: GIVALDO LEITE DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Franco da Rocha, SP, no dia (31/08/1997), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Givaldo Leite da Silva e de Isabel Fernandes Ribas. 
A pretendente: SUSILANE LIMA REZENDE, estado civil divorciada, profi ssão pedreira, 
nascida em Buíque, PE, no dia (30/07/1986), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Rogério de Almeida Rezende e de Maria da Paz Lima.

O pretendente: ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão encanador, 
nascido em Nova Canãa, BA, no dia (12/12/1981), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Joel Jose de Oliveira e de Maria Lene dos Santos. A pretendente: SARA 
DAS CHAGAS RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em Vitória da Conquista, BA, no dia (03/06/1982), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio de Jesus Rodrigues e de Maria Lícia das Chagas Rodrigues.

O pretendente: ROMEU MARTINS DE JESUS, estado civil divorciado, profi ssão me-
cânico de manutenção industrial, nascido em Bom Sucesso, MG, no dia (23/04/1964), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Domingas de Jesus. 
A pretendente: LEILA DA SILVA PINTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
nesta Capital, Brasilândia, SP, no dia (04/04/1976), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Vieira Pinto e de Ana da Silva Honório Pinto.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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O pretendente: SEOJIN PARK, nascido em Siheung (Gyeonggido), República da Coreia, 
no dia 18/01/1985, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jong Wook Park e de Jung Suk Sim. A pretendente: 
FRANCIELI MOREIA DA SILVA, nascida em Mogi das Cruzes - SP (Registrada em 
Biritiba Mirim, Comarca de Mogi das Cruzes - SP), no dia 26/01/1992, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Miguel 
Moreira da Silva e de Leonor dos Santos.

O pretendente: ARNALDO BARBOSA LACERDA, nascido em Arcoverde - PE, no dia 
21/12/1954, estado civil divorciado, profi ssão segurança, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Agnello Leandro Barbosa e de Julia Barbosa Lacerda. 
A pretendente: LINDINEIDE DE JESUS COSTA, nascida em Queimadas - BA, no dia 
04/04/1974, estado civil solteira, profi ssão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Miguel da Costa e de Josefa Joana de Jesus.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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Especial

Thais Böhm/Ag. Senado/Especial Cidadania

“A difi culdade baseia-se na crença de que é mais 
fácil criar exigências e requisitos para a prática 
de qualquer ato público do que fi scalizar ou coibir 

eventuais desvios ou fraudes”, explica o senador Armando 
Monteiro (PTB-PE). Ele é o autor do PLS 214/2014, que 
deu origem à Lei 13.726, sancionada em outubro, conhecida 
como Lei da Desburocratização.

A norma simplifi ca atos administrativos de órgãos dos 
governos federal, estadual, distrital e municipal, apoiando-
-se em princípios de presunção de boa-fé e de veracidade. 
Entre as modifi cações, destaca-se o fi m da obrigatorie-
dade de reconhecimento de fi rma em cartório e de cópia 
autenticada. Os servidores públicos estão autorizados a 
conferir e comprovar a autenticidade das assinaturas e 
das reproduções.

A norma determina ainda que os órgãos da União não 
poderão exigir certidões ou documentos expedidos por 
outros órgãos públicos, com 
ressalva para a comprovação 
de antecedentes criminais.

A substituição de documen-
tos antigos, como a certidão 
de nascimento pela identida-
de, também está regulamen-
tada. O título de eleitor só 
poderá ser solicitado no ato de 
votação ou para candidaturas 
políticas.

A intenção é que, com o 
tempo, um banco de dados 
com todas as informações 
esteja acessível pela internet.

— Eu tenho um certifi cado de reservista desde os 18 
anos. Hoje tenho 45 anos, sou servidor público, tirei pas-
saporte, abri conta bancária e continuava precisando levar 
esse certifi cado para todos os lugares. Se o Estado sabe 
que cumpri com meus deveres, por que ainda continua 
exigindo? — questiona o ouvidor-geral da União, Gilberto 
Waller Junior.

Já o tabelião do 4° Ofi cio de Notas do Distrito Federal, 
Evaldo Feitosa, diz que os casos de estelionatários tentando 
forjar assinaturas são recorrentes. Ele defende o aspecto 
securitário dos cartórios, que têm responsabilidade subjetiva 
em casos de falsifi cações.

— No serviço de reconhecimento de fi rma está embutido 
o seguro social. Em caso de assinatura falsa reconhecida 
como da pessoa, o tabelião fi ca responsável e o cartório 
é obrigado a ressarcir quem for lesado. Esse seguro não 
está previsto na autorização, pela nova lei, de os servidores 
públicos conferirem as assinaturas — afi rma.

Senado busca 
desburocratizar 
serviços 
públicos
Apesar das medidas contra a 
burocracia e do incremento 
tecnológico dos últimos anos, a 
administração pública continua a 
exigir documentos para provar que o 
cidadão existe, que é ele mesmo que 
se apresenta, que ele cumpriu com 
seus deveres cívicos e que não tem 
antecedentes criminais.

Lei acaba com obrigatoriedade de reconhecimento de fi rma por cartório.

TJMA

Judicialização
“No Brasil, em vez de se colocar o falsário na cadeia, 

obrigam-se todas as pessoas a provar sistematicamente, 
com documentos, que não são desonestas.” A frase dita em 
1981 pelo então ministro extraordinário para a Desburocra-
tização, Hélio Beltrão, ainda retrata a realidade brasileira. 
Desde a criação do Programa Nacional de Desburocrati-
zação, em 1979, o país busca descentralizar decisões e 
eliminar controles excessivos.

Segundo estudo do Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID), 33% dos trâmites realizados no Brasil 
encontram-se na categoria de identidade e registro civil, 
seguidos por procedimentos relativos a educação e saúde 
(19%), pagamento de impostos, seguros e pensões (9%), 
programas sociais (9%), veículos (9%), denúncias de delitos 
(3%), propriedades (3%), abertura e fechamento de em-

presas (2%) e outros (12%). 
A pesquisa mostra ainda que, 
no Brasil, um cidadão leva em 
torno de cinco horas e meia 
para concluir um trâmite na 
administração pública.

O pai da empresária Ana 
Luísa Machado, Antônio 
Ramos Machado, vendeu 
um carro em 2013, poucos 
dias antes de morrer. O 
comprador não transferiu o 
documento do veículo para 
o seu nome, e o Detran ainda 
não faz essa mudança sem a 
cópia do documento único 
de transferência (DUT) as-

sinado, com fi rma reconhecida. O licenciamento e até as 
notifi cações de infrações cometidas com o veículo continuam 
sendo destinadas a Antônio, morto há 5 anos.

— O pessoal do Detran nos sugeriu entrar na Justiça, ale-
gando não saber o paradeiro do veículo — conta Ana Luísa.

A solicitação, à Justiça, da resolução de problemas admi-
nistrativos foi debatida no Seminário Desburocratização do 
Poder Judiciário, em Brasília, em 29 de novembro.

Na ocasião, o senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) 
mencionou os processos para concessão de tratamentos 
ou fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) como exemplo de contaminação do Judiciário 
pela burocracia do Executivo. Anastasia citou o relatório 
Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
publicado em 2017, mostrando que o país lida com mais de 
1,3 milhão de processos relacionados à saúde, e mais de um 
terço deles tem a ver com tratamentos e medicamentos.

Para o doutor em direito 
processual civil Luiz Rodri-
gues Wambier, outra difi -
culdade para o Judiciário é 
a obtenção de documentos 
dos órgãos públicos. Isso, 
na opinião dele, refl ete no 
aumento da demanda de 
ações e, consequentemente, 
na lentidão das decisões.

No Parlamento, medidas 
que facilitam a vida dos 
cidadãos e desafogam o 
Judiciário têm sido aprova-
das há décadas. Em 2010, 
o Congresso promulgou a 
Emenda Constitucional 66, 
que acelerou e desburocra-
tizou o processo de divórcio 
no Brasil. Para desfazer o 
matrimônio, o casal não 
precisa mais requerer a 

separação judicial e ainda esperar um ano ou comprovar 
que já está separado de fato por pelo menos dois anos para 
obter o divórcio.

Está em análise na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ) o PLS 69/2016, que regulamenta essa 
dispensa da necessidade de juiz no pacto pós-nupcial, 
admitindo a mudança de regime de bens por escritura 
pública.

Na opinião da senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), a 
burocracia em excesso traz empecilhos e custa mais 
caro.

— Temos que ter mecanismos de fi scalização de todos 
os processos públicos, mas isso não signifi ca aumentar a 
papelada — disse.

Antonio Anastasia (D) participou, na quinta-feira, ao lado de membros do Judiciário, 
de seminário sobre desburocratização.
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