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BOLSAS
O Ibovespa: -0,47% Pontos: 
85.269,29 Máxima de +1,06% : 
86.584 pontos Mínima de -1,07% 
: 84.756 pontos Volume: R$ 
15,92 bilhões Variação em 2018: 
11,61% Variação no mês: -4,73% 
Dow Jones: -1,72% 
(às 18h34) Pontos: 22.923,12 
Nasdaq: -1,71% (às 18h34) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,8551 Venda: R$ 3,8561 
Variação: -0,83% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,93 Venda: R$ 4,03 
Variação: -0,58% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,8437 Venda: R$ 
3,8443 Variação: -1,19% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,8200 
Venda: R$ 3,9970 Variação: 
-0,5% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 8,70% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.267,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,91% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 156,950 
Variação: +0,29%.

Cotação: R$ 3,8420 Variação: 
-1,41% - Euro (às 18h34) Compra: 
US$ 1,1469  Venda: US$ 1,1469  
Variação: +0,8% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,4260 Venda: R$ 
4,4280 Variação: estável - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3530 Ven-
da: R$ 4,5970 Variação: -0,13%.

Pontos: 6.523,27 Ibovespa 
Futuro: +0,23% Pontos: 86.300 
Máxima (pontos): 87.310 Míni-
ma (pontos): 85.380. Global 40 
Cotação: 826,855 centavos de 
dólar Variação: +0,8%.

“Quase todos 
os homens são 
capazes de suportar 
adversidades, mas se 
quiser por à prova o 
caráter de um homem, 
dê-lhe poder”. 
Abraham Lincoln (1809/1865)
16° presidente dos Estados Unidos

O leilão de 16 lotes de 
linhas de transmissão 
e subestações em 13 

estados teve deságio médio de 
46,08%, informou a Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel). Estavam aptos a 
participar 135 proponentes 
e foram feitas 107 ofertas. 
De acordo com o diretor da 
agência reguladora, Sandoval 
Feitosa Neto, a economia 
para o consumidor brasileiro 
é de aproximadamente R$ 25 
bilhões nos próximos 25 anos.

“O processo competitivo 
aqui verifi cado nos permite 
dizer que, a despeito da ne-
cessidade de [Receita Anual 
Permitida] R$ 2,139 bilhões 

Leilão de linhas de 
transmissão tiveram 
deságio médio de 46,08%

que foi proposta no edital 
após o processo competitivo 
nós contratamos por R$ 1,153 
bilhão, ou seja, uma economia 
de R$ 986 milhões por ano. 
Multiplicando por 25 anos, o 
consumidor brasileiro deixou 
de pagar R$ 25 bilhões”, expli-
cou. Os estados contemplados 
no leilão são Amazonas, Amapá, 
Bahia, Espírito Santo, Minas 
Gerais, Pará, Paraná, Rio de 
Janeiro, Rondônia, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, São 
Paulo e Tocantins.

A Neoenergia, que arrematou 
os lotes 1, 2, 3 e 14, alcançou a 
maior Receita Anual Permitida 
(RAP) entre as proponentes, 
com R$ 501.182 milhões, que 

corresponde a 43,44% do to-
tal geral do certame. Os lotes 
adquiridos por esta empresa 
compreendem os estados de 
Santa Catarina, Paraná, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Espírito 
Santo e Rio Grande do Sul.

“Nós vamos mais que dobrar 
na transmissão. Foi um leilão 
que vai aportar um crescimen-
to importante em termos de 
RAP e quilômetros de linhas 
e subestações”, diz Cristiane 
Costa Fernandes, represen-
tante da Neoenergia. Ela 
destacou que o crescimento 
foi estratégica que estava nos 
planos da empresa desde o pri-
meiro leilão que participaram 
em abril de 2017.

De acordo com o diretor da agência reguladora, Sandoval Feitosa Neto, a economia para

o consumidor brasileiro é de aproximadamente R$ 25 bilhões nos próximos 25 anos.

O representante do grupo 
controlador da construtora 
espanhola Cymi, Jaime Llopis, 
afi rmou que está “confi ante 
numa melhora constante das 

condições brasileiras nos pró-
ximos anos”. A Cymi faz parte, 
junto com a Brookfi eld, do 
Consórcio Chimarrão, grupo 
que assumiu o segundo maior 

volume de investimento entre 
os projetos leiloados. Foi o 
vencedor do lote 10, com
R$ 2,4 bilhões de investimen-
to previsto (ABr/AE).

O ajuste fiscal pode ser 
feito por meio de contenção 
do crescimento dos gastos 
públicos. A redução anual 
pode chegar a R$ 100 bilhões 
em 2022, com reformas que 
reduzam o crescimento das 
despesas obrigatórias. Para 
isso, além das alterações na 
Previdência, são necessárias 
mudanças na regra de reajuste 
do salário mínimo – a regra 
atual expira em 2019 –, na 
recomposição de servidores 
públicos aposentados e no 
abono salarial. Os cálculos 
feitos pelo Grupo de Conjun-
tura do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) 
foram divulgados ontem (20).

A análise também prevê 
crescimento de 2,7% do PIB 
em 2019 se ocorrerem reformas 
que viabilizem o equilíbrio das 

O futuro secretário-geral 
da Presidência da República, 
Gustavo Bebianno, disse ontem 
(20) que a missão mais difícil da 
equipe que assumirá o governo 
em 1º de janeiro é o equilíbrio 
das contas públicas. Ele la-
mentou a decisão do ministro 
Ricardo Lewandowski, do STF, 
que autorizou o aumento para 
servidores públicos em 2019. 
“Vamos começar com um dese-
quilíbrio maior por causa disso. 
Mas faz parte do jogo”, afi rmou 
Bebianno, que passou a manhã 
em reuniões com a equipe de 
transição no CCBB.

Bebianno criticou a “cultura” 
de concessão de aumentos 
sem considerar o equilíbrio 
das contas e afi rmou que o 
futuro governo terá que ado-
tar “medidas antipáticas” em 
decorrência de algumas de-
cisões já consolidadas, como 
a de Lewandowski. “É muito 
ruim. Temos certeza [de] que 
o ministro Lewandowski deve 
saber disso”.

Questionado sobre a primeira 
reunião ministerial, conduzida 
pelo presidente eleito Jair 
Bolsonaro, na quarta-feira 
(19), Bebianno disse que cada 
futuro ministro apresentou 
brevemente as diretrizes de sua 
pasta. O primeiro escalão rece-

Gustavo Bebiano, futuro 

secretário-geral da 

Presidência da República.

O presidente do Banco Cen-
tral (BC), Ilan Goldfajn, disse 
ontem (20) que o Comitê de 
Política Monetária (Copom), 
responsável por defi nir a taxa 
básica de juros, a Selic, olha a 
tendência para a infl ação e não 
a situação de curto prazo, que 
pode mudar muito rapidamen-
te. Destacou que a retirada da 
frase que indicava a possibilida-
de de elevação gradual da Selic 
em comunicados do BC não foi 
um acidente ou esquecimento 
do Copom.

Segundo Goldfajn, o risco de 
infl ação abaixo do esperado 
aumentou, devido à ociosidade 
da economia. Ele acrescentou 
que, por outro lado, há riscos 
de aumento da infl ação relacio-
nados à frustração das expecta-
tivas de reformas na economia 
brasileira e à possibilidade de 
deterioração do cenário exter-
no para economias emergentes. 

Entretanto, citou que houve 
um “arrefecimento” do risco 
de não serem feitas reformas, 
como a da Previdência, porque 
o futuro governo tem “mandado 
sinais positivos sobre a vontade 
de fazer as reformas”. Para o 
Copom, apesar disso, os riscos 
de alta da infl ação permanecem 
relevantes e seguem com maior 
peso na análise de cernários. 

Presidente do Banco Central, 

Ilan Goldfajn.

As empresas vão gastar me-
nos tempo com o pagamento de 
impostos, após a conclusão da 
implantação do eSocial e do Sis-
tema Público de Escrituração 
Digital (Sped). A expectativa 
da Receita é que o tempo mé-
dio gasto pelas empresas para 
pagar os impostos caia para 
240 horas por ano, em 2019. 
Dados da Fenacon, mostram 
que as empresas gastam, em 
média, 474 horas por ano com 
a burocracia para pagar os 
impostos.

O eSocial é um sistema que 
unifi ca todas as obrigações fi s-
cais, trabalhistas e previdenciá-
rias de empresas e empregado-
res do país. Quando totalmente 
implementado, o eSocial repre-
sentará a substituição de até 
15 prestações de informações 
ao governo por apenas uma. A 
implementação foi dividida em 
quatro etapas, com conclusão 
para as empresas privadas, em 
2019. Em 2020, o eSocial será 
implantado no serviço público.

Criado em 2007, o Sped con-

As empresas gastam, em 

média, 474 horas por ano

com a burocracia.

São Paulo - O empresário 
Fábio Carvalho assinou ontem 
(20), contrato de compra de 
100% das ações do Grupo Abril. 
O negócio ainda está condicio-
nado à aprovação pelo Cade e 
a injeção de novos recursos 
na companhia para fi nancia-
mento da reestruturação em 
andamento. 

Carvalho, que foca suas 
atividades empresariais na 
aquisição de companhias em 
crise fi nanceira, contará com a 
estrutura da Legion Holdings, 
sociedade de investimentos 
que fundou.

Uma vez concretizada a tran-
sação, a nova equipe se juntará 
a executivos do Grupo Abril e 
aos profi ssionais da Alvarez & 
Marsal, responsáveis pela re-
cuperação judicial da empresa. 
“A história do Grupo Abril está 
intimamente relacionada com 
os grandes eventos políticos e 
econômicos que marcaram a 
história do Brasil nas últimas 
décadas. A capacidade e im-
portância jornalística do Grupo 
é inegável. Não temos dúvida 
dos méritos e qualidades que 
permeiam as companhias do 
Grupo e que serão os pilares 
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Empregos formais
O emprego formal manteve 

a tendência de crescimento em 
novembro, registrando saldo de 
+58.664 postos de trabalho, equi-
valente à variação de +0,15% em 
relação ao mês anterior. O resultado 
decorreu de 1.189.414 admissões e 
de 1.130.750 desligamentos. Foi o 
melhor saldo do mês de novembro 
desde 2010. No acumulado do ano 
houve crescimento de 858.415 
empregos, uma variação de +2,27%. 

Marcello Casal Jr/ABr

Ipea prevê crescimento do PIB de 
2,7% e infl ação em 4,1% em 2019

A análise 

também 

prevê 

crescimento 

de 2,7%

do PIB

em 2019.

IBGE. Quando utilizados da-
dos da Conab o crescimento 
previsto sobe para 2% em 2019.

A infl ação deve fi car em 4,1% 
em 2019 – abaixo da meta de 
4,25% -, em parte devido ao ele-
vado grau ocioso da economia. 
O Indicador Ipea de Hiato do 
Produto aponta para um produto 
potencial 3,4% acima do PIB, 
porém essa ociosidade pode se 
reduzir para algo em torno de 
1,3% no 4º trimestre de 2019.

“Nessas condições, o Banco 
Central poderia dar início a um 
processo de elevação gradual 
da meta da taxa Selic já no fi nal 
de 2019, ou no início de 2020”, 
sugere o estudo. As projeções 
estão condicionadas a um 
cenário com ajuste fi scal pro-
movido de forma relativamente 
rápida pelo novo governo, a ser 
empossado em 2019.

contas públicas no médio pra-
zo. “A Previdência é o principal 
item de despesa do governo, 
porque ela tem um cresci-
mento projetado explosivo, 
ao contrário de outros que se 
mantêm sob controle”, informa 
o diretor de estudos e políticas 
macroeconômicas do Ipea, José 
Ronaldo de Souza Jr. 

O PIB deve fechar 2018 com 
crescimento de apenas 1,3%, 
bem abaixo do esperado pela 
maioria dos analistas no início 
do ano. O estudo traz, ainda, 
estimativas da economia agrí-
cola. De acordo com o Ipea, o 
PIB agropecuário deve crescer 
0,6% em 2018 e 0,9% em 2019, 
com base no prognóstico do 

Redução do tempo gasto 
para pagar impostos

siste na digitalização e simplifi -
cação de documentos enviados 
pelos contribuintes relaciona-
dos a informações contábeis, 
fi scais e previdenciárias. De 
acordo com a Receita, desde 
a criação do Sped, no âmbito 
federal já foi possível eliminar 
dezenas de declarações e livros 
fi scais que anteriormente eram 
exigidos dos contribuintes de 
maneira individualizada (ABr).

Equilibrar contas é 
desafi o, diz futuro 
secretário-geral

beu uma orientação precisa: 
todas as metas devem colocar 
o ‘cidadão em primeiro lugar’. 
“A máquina pública existe em 
função do cidadão e, não o 
contrário”, afi rmou.

Segundo Bebianno, muitos 
processos hoje são conduzi-
dos sem preocupação com o 
interesse da população. Ele 
ponderou que não é possível 
paralisar a máquina pública, 
mas disse que a meta número 1 
do futuro governo “é a melhora 
dos serviços públicos para a 
população” (ABr).

BC avalia ‘tendência’ 
de infl ação

para defi nir Selic

Por isso, Goldfajn considera 
que, apesar de menos intensa, 
permanece a assimetria no ba-
lanço de riscos para a infl ação.

Questionado se há espaço 
para queda da taxa Selic, 
atualmente, em 6,5% ao ano, 
Goldfajn disse que o BC precisa 
continuar a ter “cautela, perse-
verança e serenidade” em um 
cenário volátil. Disse ainda que 
as atuais intervenções do BC 
no mercado cambial são uma 
reação ao “fl uxos sazonais de 
fi nais de ano”, com aumento 
de remessas de lucros e divi-
dendos de empresas no Brasil 
para o exterior (ABr).

Empresário fecha acordo 
para compra do Grupo Abril

sobre os quais nos apoiare-
mos para superar os grandes 
desafi os que se apresentam”, 
afi rmou Carvalho, em nota. 

Hoje, o empresário reúne 
entre seus investimentos par-
ticipações em empresas em 
variadores setores que, em 
conjunto, têm faturamento 
anual superior a R$ 4 bilhões 
e empregam mais de 46 mil 
pessoas. A expectativa é que o 
negócio seja concluído no mês 
de fevereiro (AE).
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Aristóteles não precisava 

de uma máquina de 

lavar roupa. Não que 

não fosse asseado 

como seus colegas e 

alunos, mas por que 

“Tudo o que o homem 

podia descobrir para o 

seu bem já tinha sido 

descoberto”. 

Mas e os computadores, 
elevadores, aviões, 
celulares... Vieram de-

pois, bem depois. Em compen-
sação os moradores da cidade 
mais democrática da Grécia, 
Atenas, tinham, em média uns 
dez ou onze escravos. Eles 
faziam tudo. Até dormiam com 
os donos. Eram verdadeiras 
máquinas humanas. Isto no 
berço da civilização ocidental.  

Se o fi lósofo vivesse hoje 
usando todas as máquinas 
disponíveis, até a de fazer café, 
calcularia que cada cidadão 
tem a sua disposição uns 33 
escravos. Portanto o progresso 
não se esgotou no período mais 
brilhante da cidade-estado de 
Atenas, quando um político 
virtuoso – sim eles existiam – 
Péricles conseguiu aglomerar 
um conjunto formidável de 
sábios e artistas. Ele mesmo 
era um apaixonado pelo belo 
e pela bela Aspásia.

O ser humano andou pelo 
planeta uns 80 milhões de anos 
antes se estabelecer no Iraque, 
ou melhor, na Mesopotâmia. 
Isto aconteceu há 7 mil anos 
e de lá as descobertas alavan-
caram a humanidade. Coisas 
fantásticas que iriam deixar 
os atuais ceo das empresas 
globalizadas de água na boca: 
escrita, moeda, economia, 
direito, contratos, medicina, 
carros de guerra e até ma-
quiagens para a barba. Até a 
astrologia foi codifi cada e os 
advinhos, sérios e picaretas, 
começaram a faturar. 

Outros povos também de-
senvolveram suas próprias 
descobertas ou simplesmente 
copiaram com são acusados 
os chineses hoje por um tal 
de Trump. O fato é que com o 
sem royalties as descobertas 
se cristalizaram primeiro nas 
civilizações hidráulicas, como 
Egito, China, Mesopotâmia, Ín-
dia e depois para outros povos. 
Porém isto tudo, durante muito 
tempo, foi considerado demais 
para uma cabeça tão pequena 

como a de um ser humano e se 
chegou à  conclusão o que  tudo 
o que poderia ser descoberto 
e conhecido já tinha sido feito. 

Agora era deitar na sombra 
de duas tamareiras com uma 
bela rede decorada pelas 
tecedeiras não se sabe de 
onde. A retomada vigorosa de 
novos avanços científi cos se 
concentrou no fi nal da idade  
média ocidental com uma 
nova economia de acumula-
ção de riquezas: o incipiente 
capitalismo.

Depois do advento do capi-
talismo acabou o  sossego da 
humanidade. Acabou a zona 
e conforto onde quer que 
estivesse. Foi uma onda em 
cima da outra, primeiro com as 
navegações e a descoberta do 
planeta, a posse e escravidão 
de novos povos, o acúmulo 
de quantidades de ouro e 
prata. Depois a sociedade das 
máquinas, dos operários, da 
burguesia industrial, das con-
centrações urbanas e do luxo 
para poucos. 

O capitalismo agitou o mun-
do não só por seus avanços, 
mas também pela oposição que 
se formou com o socialismo, 
comunismo, anarquismo e ou-
tras reações políticas e sociais, 
Novas etapas com os bancos, 
fi nanciamentos, empréstimos, 
concentração da riqueza na 
mão de poucas nações, e as 
guerras que devastaram quase 
todo o planeta. Depois de tudo 
isso com as pessoas vivendo 
mais e melhor, menos seres 
humanos na miséria, as comu-
nicações nas mãos de bilhões 
de pessoas, o século  21 poderia 
ser considerado o período de 
descanso. 

De  passar uma tarde em 
Itapuã, no sol que arde em 
Itapuã, ouvindo o mar de 
Itapuã, não é Vinicius? Nada 
disso. Trabalha-se mais horas 
hoje o que na revolução indus-
trial, consome-se tanto que o 
planeta está ameaçado, vive-
-se mais a ponto de diminuir 
os nascimentos mas não cai a 
população global. Quem pensa 
que esta é a era do sossego, se 
enganou. Vem aí pela frente a 
era da colonização  e explora-
ção econômica do espaço. 

Você  já comprou uma pas-
sagem para dar um passeio na 
nave Virgin Galatic, ou na sua 
concorrente Space Ship 2 ?

(*) - É editor-chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma.
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News@TI
DriveSpan elimina arquivos duplos e libera espaço 
em celular, PC ou Mac

@Uma das principais características da sociedade digital do século 21 é 
a enorme quantidade de dispositivos para armazenar documentos e 

arquivos multimídia. No trabalho ou na vida pessoal, lidamos diariamente 
com centenas de fotos, documentos, vídeos, músicas e arquivos no PC, 
no celular, no tablet - o que, por vezes, acaba saturando as unidades 
de armazenamento e impedindo a rápida busca e uso apropriado dos 
conteúdos.   Para ajudar nessa questão, a companhia alemã Nero AG 
lançou um APP gratuito e fácil de usar, o DriveSpan. Em combinação 
com a suíte Nero 2019 (versão Platinum ou Standard) instalada no com-
putador, o aplicativo mescla e consolida os arquivos de mídia e dados do 
celular, do PC e em discos rígidos externos, eliminando duplicidades e 
liberando memória nos dispositivos (www.drivespan.net).

Preços de produtos no e-commerce sobem 12,6% 
antes do Natal, aponta Precifi ca

@O Natal é a principal data do e-commerce brasileiro e deve fatu-
rar R$ 9,4 bilhões em 2018, de acordo com dados da ABComm 

(Associação Brasileira de Comércio Eletrônico). Com esse aumento 
na procura, as lojas virtuais aproveitam para subir  os preços de seus 
produtos. É o que aponta o levantamento realizado pela Precifi ca. 
A empresa, especializada em precifi cação dinâmica para o comércio 
eletrônico, fez uma pesquisa entre 1º de novembro e 11 de dezembro 
de 2018. O preço médio dos produtos analisados apresentou infl ação 
de 12,6%.

Ar condicionado no verão: 
vantagens e cuidados

Mário Sérgio de Almeida (*)

O que primeiramente se pode fazer para 
garantir mais prós do que contras é ter 
certeza de que o sistema de ar condicio-

nado foi bem projetado, pensando em diversos 
aspectos de qualidade energética e do ar.

Um sistema de ar condicionado bem dimen-
sionado, adequado às necessidades de cada 
ambiente, faz muito mais do que simplesmente 
resfriar. Apesar de ser esta a sua principal 
função, o controle de temperatura é apenas 
uma das características  que o ar condicionado 
possui, como: 

Auxilio na prevenção contra insetos - No 
verão, se intensifi ca a população de pernilongos, 
mosquitos e outros insetos em geral, muitas 
vezes transmissores de doenças graves. Isso 
se dá por conta do tempo quente e úmido que 
propicia maior população. Em um ambiente 
climatizado, o ar condicionado proporciona uma 
temperatura agradável, que reduz a presença 
dos insetos no ambiente, e gera o afastamento 
desses. Além do fato de que com portas e janelas 

fechadas se reduz a possibilidade da entrada 
desses insetos dentro do ambiente.

Purifi cação do ar - Um sistema de ar condi-
cionado bem projetado, e segundo as normas 
vigentes e adequadas para cada tipo de aplica-
ção, reduz a presença de material particulado 
no interior dos ambientes. A fi ltragem adequada 
reduz a entrada dos poluentes externos, prin-
cipalmente aquelas geradas pela poluição dos 
veículos, assim como outros tipos de partículas 
originadas no ambiente interno. A proliferação 
de fungos, bactérias e outros alergênicos são ini-
bidos de proliferação pela temperatura dentro 
dos limites da aplicação para conforto humano.

Dióxido de Carbono - A renovação de ar in-
terior com ar exterior fi ltrado reduz a presença 
de dióxido de carbono, gás inerte que de acordo 
com estudos, quando metabolizado pelos nos-
sos pulmões e em altas concentrações, acima 
de 1.000ppm (partes por milhão), infl uencia 
nos processos cognitivos. A  má qualidade do 
ar relaciona-se com a difi culdade de tomada 
de decisão. A fi ltragem possibilitada pelo ar 
condicionado reduz essa situação, pois permite 

que haja uma renovação adequada e consequen-
temente melhora a qualidade do ar interno.

Projetos e manutenção - O dimensionamento 
de um sistema de ar condicionado passa sempre 
pela elaboração de um projeto. Na construção 
de uma residência, seja apartamento ou casa, 
comércio em geral, shoppings centers, hospi-
tais, laboratórios e outras aplicações, faz-se 
necessário o desenvolvimento de um projeto. A 
empresa projetista e o proprietário do empre-
endimento irão desenvolver a melhor solução 
de climatização levando em consideração: in-
vestimento, efi ciência energética, manutenção, 
vida útil dos equipamentos, e outros quesitos, 
procurando aquela que melhor se adeque ao 
perfi l de operação da construção. Atenção 
especial deve ser dada à manutenção para 
preservação do patrimônio e dos equipamen-
tos. Uma manutenção adequada, segundo as 
exigências do PMOC irá manter as condições 
climáticas internas e a qualidade do ar dentro 
dos parâmetros estabelecidos no projeto.

(*) É engenheiro e presidente do DNPC.

Procuradora-geral da República,

Raquel Dodge.

A procuradora-geral da República, 
Raquel Dodge, defendeu, em parecer en-
caminhado ao STF, que juízes não podem 
determinar a apreensão do passaporte 
ou da Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) para obrigar o pagamento de dívi-
da; que tais medidas são inconstitucionais 
por atingir as liberdades fundamentais 
dos indivíduos, em especial a de ir e vir, 
o que não estaria ao alcance do juiz numa 
ação patrimonial. 

A apreensão de carteira de motorista 
ou passaporte passou a se tornar menos 
rara a partir da aprovação, em 2015, do 
novo Código de Processo Civil (CPC), que 
deixa em aberto a possibilidade de juízes 
determinarem medidas nem sempre 
previstas em lei, as chamadas ‘medidas 
atípicas’. “Esse contorno normativo pos-
sibilitou aos juízes inovações como, por 

Itens de primeira necessidade como alimentos (70%) e remédios (47%) foram os mais adquiridos 

por meio do cartão de crédito.

Dados apurados pela 
Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas 

(CNDL) e pelo Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil) 
revelam que caiu de 82% em 
outubro para 76% em novembro 
o percentual de consumidores 
que ‘vivem no limite do orça-
mento’. De acordo com o levan-
tamento, 43% dos entrevistados 
terminaram o mês no ‘zero a 
zero’, ou seja, até conseguiram 
pagar as contas, mas não res-
tou nada de seus rendimentos 
e, 33% encerram o mês ‘no 
vermelho’, isso quer dizer que 
eles deixaram de pagar alguma 
conta por falta de recursos. Os 
brasileiros que se encontram ‘no 
azul’ somam 16%. 

Para a economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti, 
o percentual de brasileiros 
que vivem sem sobras no or-
çamento segue elevado, mas o 
consumidor tem uma chance de 
melhorar esse quadro com as 
rendas extras de fi nal de ano. “O 
pagamento do 13º salário pode 
aliviar a situação do consumi-
dor, mas vale lembrar que se 
trata de um aumento de renda 
temporário. Uma vez restaura-
do o equilíbrio do orçamento, 

M
ar

ce
lo

 C
am

ar
go

/A
B

r

Le
on

ar
do

 N
eg

rã
o/

G
lo

ba
lIm

ag
en

s

Cai para 76% o percentual 
de brasileiros que ‘vivem 
no limite do orçamento’

A maior parte dos brasileiros chega às vésperas do fi m de ano sem sobras no orçamento, embora 
tenha diminuído a quantidade de consumidores que se encontram em situação de aperto

o consumidor precisa manter 
o controle dos gastos, estabe-
lecendo prioridades e fazendo 
ajustes quando necessário”, 
afi rma a economista.

Dados mostram que passou 
de 44% para 46% o percentual 
de consumidores que se utili-
zaram de alguma modalidade 
de crédito no mês de outubro 
na comparação com setembro. 

Os cartões de crédito (39%), 
crediário (11%) e o cheque 
especial (7%) foram as moda-
lidades mais usadas. Há ainda, 
6% de consumidores que re-
correram à empréstimos e 5% 
a fi nanciamentos. Os que não 
recorreram a nenhum tipo de 
crédito no período somam 54% 
de entrevistados.

Os itens de primeira neces-

sidade como alimentos em su-
permercados (70%) e remédios 
(47%) foram os mais adquiridos 
por meio do cartão de crédito. 
Gastos com roupas e calçados 
(37%), combustíveis (32%) e 
saídas para bares e restantes 
(27%) completam o ranking 
de principais gastos com o 
chamado ‘dinheiro de plástico’ 
(CNDL/SPC Brasil).

CNH não pode ser apreendida para 
forçar pagamento de dívida

dirigir e a proibição de participação em 
concurso público e licitação. Para a PGR, 
contudo, mesmo com a abertura dada pelo 
novo código civil, o juiz deve se ater ao 
campo patrimonial, não podendo adentrar 
o campo das liberdades individuais. “A 
liberdade do indivíduo não está dispo-
nível nem ao credor, nem ao Estado-juiz 
no momento em que age para efetivar 
direitos patrimoniais”, afi rmou.

Dodge pediu ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) que considere inconsti-
tucional medidas restritivas de liberda-
de – como a apreensão de passaporte e 
CNH e a proibição de participação em 
concursos e licitações – como meio de 
garantir a execução de dívidas. O parecer 
foi encaminhado em uma ação direta de 
inconstitucionalidade (ADI). O relator é 
o ministro Luiz Fux (ABr).

exemplo, a apreensão de passaporte ou 
carteira nacional de habilitação”, enfatizou 
Raquel Dodge. 

Entre outras medidas que vêm sendo 
adotadas, estão a suspensão do direito de 

O uso do ar condicionado sempre aumenta no verão, e isso traz diversas discussões sobre prós e 
contras dessa intensifi cação
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A - E-commerce Brasileiro
A Black Friday é uma data já consolidada no e-commerce brasileiro, 
mas a fama de “Black Fraude” ainda persiste por conta dos aumentos 
repentinos de preços na véspera da promoção. É o que identifi ca o site 
Black Friday de Verdade, através de uma extensão para navegador que 
monitora e compara o preço de milhares produtos em dezenas de lojas 
virtuais. No total, 55.781 produtos foram analisados pelo recurso neste 
ano. Destes, 18% registraram um aumento de preço em relação ao va-
lor original nos 30 dias que antecederam a Black Friday. Entretanto, a 
prática fraudulenta da “metade do dobro” está em desuso: apenas 2% 
dos itens subiram mais do que 50% do valor inicial – em quase metade 
dos casos (49%) o preço cresceu apenas 10%. Saiba mais em: (www.
blackfridaydeverdade.com.br).

B - Projetos de TI
A Cigam, fornecedora de software de gestão empresarial, abre 18 novas 
vagas para alocação de projetos de TI na sua base tecnológica em Novo 
Hamburgo (RS). As contratações fazem parte do planejamento estratégico 
de expansão da companhia, bem como da evolução da sua solução para 
clientes. Estão em processo de seleção profi ssionais que atuam no setor 
de Tecnologia da Informação (TI) para as funções de programadores 
de sistemas para as áreas Financeira, Comércio, Compras, Fiscal e PCP 
(10 vagas) e analistas de suporte para as equipes Fiscal, Suprimentos/
PCP, Infraestrutura e Financeira Contábil/RH (8 vagas). Enviar currículo 
para: (gp@cigam.com.br) ou se cadastrar no site (http://www.cigam.
com.br/trabalhe-conosco).

C - Aeroporto/Litoral
Nesse mês de dezembro, a Viação Cometa inaugurou uma nova linha 
com destino a Baixada Santista. A nova operação tem saídas diárias 
do aeroporto de Guarulhos para Santos, São Vicente e Praia Grande. 
O objetivo é oferecer aos clientes que tem como destino as praias do 
litoral sul de São Paulo e o porto de Santos para embarcar em cruzeiros 
uma facilidade de acesso. Os ônibus oferecidos para essa linha são os 
convencionais, com wi-fi  e banheiros. As saídas serão diárias, sendo que 
em dias de chegada de navios, haverá partidas do Porto de Santos com 
destino ao aeroporto de Guarulhos. A Viação Cometa também oferece 
uma linha saindo do aeroporto de Congonhas. Outras informações em: 
(www.viacaocometa.com.br). 

D - Saque pelo WhatsApp
O Banco do Brasil segue na vanguarda das soluções digitais com uso da 
inteligência artifi cial e, a partir de agora, permite que os clientes realizem 
saques por meio do WhatsApp, sem necessidade de cartão e senha para 
fi nalizar a operação. Para iniciar a operação, o cliente inicia uma conversa 
pelo aplicativo de mensagens com o número (61) 4004-0001, digitando 
“saque sem” ou “saque sem cartão”. O chatbot perguntará qual valor 
do saque e o cliente confi rma a operação digitando a senha do cartão. 
O valor máximo por operação é de R$ 300 por dia. Feito esse processo, 
basta se dirigir a um terminal de autoatendimento do BB com o código 
informado pelo assistente virtual.

E - Qualidade do Café 
A Klabin apresenta à indústria a melhor solução em embalagem para café 
especial, que oferece desempenho superior ao da embalagem tradicional 
de juta e similar ao da embalagem a vácuo, porém com investimento 
menor. O saco consegue manter a qualidade dos grãos de café duran-
te longos períodos de armazenamento. Passados 18 meses, os cafés 
especiais do tipo natural, acondicionados nas embalagens de papel de 
alta barreira desenvolvidas pela Companhia, atingiram o maior nível de 
pontuação na preservação das características originais dos grãos, acima 
de 82 pontos, enquanto as embalagens a vácuo fi caram em 81 e as de 
juta em 73 pontos, dentre a pontuação máxima de 100. Saiba mais em: 
(www.klabin.com.br).

F - Unidade Coronariana
Hoje (21), o Hospital São Camilo Pompeia inaugura a Unidade Coronariana 
com 11 leitos exclusivos para personalizar o atendimento aos pacientes 
adultos com doenças do coração. Localizado no Bloco 3, 4º andar, o novo 
espaço conta com mobiliário e instalações modernas como câmeras para 
monitoramento cardíaco e individualização do tratamento. A nova área 
visa aprimorar o atendimento e fl uxo de pacientes na cardiologia, es-
pecialidade estratégica para a Rede. Segundo o Cardiômetro, indicador 
do número de mortes por doenças cardiovasculares no país, criado pela 
Sociedade Brasileira de Cardiologia, em 2017, foram estimados mais de 
380 mil óbitos.

G - Queijo Parmesão
A Vigor inicia 2019 aquecendo o mercado de queijos, em que compete 
com as marcas Faixa Azul, Vigor, Jong e Danubio. Mantendo seu objetivo 

de ser referência em queijos no Brasil, a companhia investe R$ 41 milhões 
no aumento da capacidade produtiva de seu queijo parmesão na unidade 
de São Gonçalo do Sapucaí. A fabricante de alimentos quadruplicará o 
volume produzido na planta, dedicada à fabricação de itens das marcas 
Faixa Azul e Vigor. A expansão já estará pronta no primeiro trimestre do 
ano. O parmesão está entre os tipos de queijos especiais mais consumi-
dos no Brasil. Na versão parmesão ralado, a Vigor é a fabricante líder. A 
marca está há mais de 70 anos no país e foi reconhecida com medalha de 
ouro no World Cheese Awards, competindo com 3.000 queijos inscritos 
de 26 países. Mais informações: (https://faixaazul.com.br/).

H - Empresa de Educação 
O Ser Educacional, um dos maiores grupos de ensino superior do Brasil, 
foi relacionado entre as melhores empresas de educação pelo Anuário 
Época Negócios 360° Melhores Empresas do Brasil 2018, publicado 
pela revista Época Negócios em parceria com a Fundação Dom Cabral. 
Destaque na região Nordeste como a única empresa de educação do 
ranking das seis melhores, a Ser Educacional conquistou o 4º lugar 
nacional no setor de educação. O ranking que defi niu os principais 
resultados e destaques foi elaborado através de pesquisas realizadas 
com centenas de empresas e após avaliação de itens como desempenho 
fi nanceiro, governança corporativa, inovação, visão de futuro, pessoas 
e sustentabilidade (https://www.sereducacional.com/).

I - Fomento à Cultura
Neste ano, a Amigos do Guri arrecadou R$ 6.761.229,95 em patrocínios, 
por meio de doações de pessoas físicas e jurídicas, majoritariamente 
por meio de leis de fomento à cultura. Atualmente, a instituição conta 
com o apoio de mais de 30 empresas, além das parcerias locais com 
prefeituras. Responsável pela gestão do Projeto Guri no interior e lito-
ral do Estado – o maior programa sociocultural brasileiro, que oferece 
cursos gratuitos de música a crianças e adolescentes – a organização 
foi eleita uma das 100 melhores ONGS e a Melhor ONG de Cultura para 
se doar. Além das formas convencionais de contribuição, o projeto pro-
cura outras formas de parcerias, como doação de Nota Fiscal Paulista 
e apadrinhamento de projetos especiais criados todos os anos. Saiba 
mais em: (www.projetoguri.org.br). 

J - Observatório Econômico 
A CCI França-Brasil acredita que a economia brasileira deverá ter um 
crescimento entre 2,5% e 3% em 2019. Para os especialistas da entida-
de, o desempenho deverá variar de acordo com o avanço nas reformas 
estruturais prometidas pela próxima gestão. As estimativas são do 
comitê Observatório Econômico composto pelos economistas Octávio 
de Barros, vice-presidente da CCI França-Brasil, Vladimir Caramaschi, 
estrategista-chefe no Crédit Agricole Brasil, e Gustavo Arruda, diretor 
do BNP Paribas Brasil. Em um cenário de reformas moderadas, a infl ação 
deve seguir sob controle, o câmbio oscilar entre R$ 3,40 e R$ 3,80 por 
dólar e o IPCA deve fechar 2019 com variação entre 4% e 4,2%. A Taxa 
Selic irá de 6,5% até 8% ao longo do ano, avalia o comitê.
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A instabilidade 

econômica que afeta o 

Brasil nos últimos anos 

impactou diretamente 

a vida fi nanceira das 

pessoas e das empresas 

no país

Os cidadãos reduzem seu 
consumo por não terem 
uma renda alta e, conse-

quentemente, as organizações 
perdem receitas por conta da 
baixa demanda de seus pro-
dutos e serviços. Não bastasse 
isso, o cenário é propício para 
o aumento da inadimplência 
pela difi culdade em pagar to-
das as contas em dia. Assim, 
os empresários precisam lidar 
com um novo tipo de desafi o: 
a recuperação do crédito em 
sua base de clientes. Confi ra 
cinco estratégias que ajudam 
as corporações nessa questão: 
 • Defi na os procedimen-

tos de recuperação de 

crédito dentro de sua 

empresa - De um modo 
geral, as operações e pro-
cedimentos de cobranças 
vão ajudar as pessoas com 
dívidas a regularizem suas 
situações com as empresas. 
Além de limpar o nome do 
cliente, devolvendo a ele 
a possibilidade de con-
sumo, a atitude também 
aumenta as receitas das 
corporações. Entretanto, o 
que dá certo para um pode 
não funcionar para outro. 
Identifi que quais métodos 
funcionam melhor para 
realizar este contato com 
os usuários inadimplentes 
de sua base. 

 • Identifique todas as 

informações dos inadim-

plentes - Antes de acionar 
as empresas de proteção ao 
crédito, a organização deve 
tentar resolver a cobrança 
da dívida de todas as formas 
amigáveis possíveis e sem 
constrangimento para as 
duas partes. Dessa forma, 
é preciso conhecer bem o 
perfi l do cliente que possui 
a dívida, incluindo os moti-
vos que o levaram a atrasar 
as contas. Levante todas as 
informações disponíveis 
sobre ele em sua base para 
poder traçar um plane-
jamento mais adequado. 
Quanto mais dados tiver, 
melhor será a abordagem 
para renegociação e maior 
a chance de sucesso. 

 • Enriqueça o perfi l do 

consumidor para ser 

mais assertivo - Ter infor-
mações do usuário na sua 
própria base é importante, 
mas não pode fi car restrito 
apenas a estas informações 
– afi nal, os dados podem 
estar desatualizados e, ao 
invés de ajudar, difi cultam 
ainda mais a recuperação 
de crédito. É necessário 
enriquecer os dados para 
conhecer realmente esse 
público e criar estratégias 
completas e assertivas para 
a abordagem com o cliente.

 • Coloque o relaciona-

mento com o cliente 

como prioridade - Em um 
cenário de crise econômica, 
mais importante do que 
buscar novos clientes é 
manter um bom relaciona-
mento com quem já compra 
na sua empresa. Portanto, 
quando uma pessoa deixa 
de efetuar um pagamento, 
procure entender o que 
está acontecendo com 
a vida dela e como você 
pode ajudá-la a superar 
esse momento. Pense nisso 
quando fi zer a abordagem 
de recuperação de crédito: 
ofereça soluções que re-
almente sejam vantajosas 
para os consumidores e 
faça com que esta situação 
difícil transforme-se em 
algo positivo para a marca. 

 • Determine o grau de 

importância dentro da 

empresa - Ganhar dinheiro 
é importante, sem dúvida, 
e a maioria das empresas 
deseja ter uma base de 
clientes sem inadimplen-
tes. Contudo, esse trabalho 
de cobrança das dívidas é 
contínuo e também gera 
custos para a empresa: é 
preciso deixar os dados de 
cada consumidor atualiza-
do e enriquecido e contar 
com uma estrutura para 
fazer essa abordagem. Por 
isso, defi na a importância 
deste processo dentro de 
sua própria empresa. 

Compensa envolver diferen-
tes equipes e ter um trabalho 
excessivo para se relacionar 
com os inadimplentes? Uma 
alternativa, por exemplo, é 
contar com parceria de em-
presas especializadas nestes 
procedimentos. 

(*) - É CEO da Unitfour, empresa bra-
sileira referência em fornecimento de 

dados para as áreas de cobrança, call 
centers, risco, crédito, antifraude, CRM 

e marketing (www.unitfour.com.br).

Rafael Albuquerque (*)

O Brasil continua a ser o principal parceiro comercial lusófono da China.

De acordo com o Fórum 
para a Cooperação Eco-
nômica e Comercial en-

tre a China e os Países de Língua 
Portuguesa, o país importou 
US$ 77,4 bilhões e exportou 
US$ 31,54 bilhões em produtos 
para o mundo lusófono no perí-
odo, uma alta anual de 21,78% e 
19,88%, respectivamente.

No mês de setembro, a China 
importou US$ 10,09 bilhões – 
aumento mensal de 4,9%. Já as 
exportações chinesas foram de 
US$ 3,53 bilhões – alta mensal 
de 3,67%. O comércio bilateral 
somou US$ 13,62 bilhões no 
mês – crescimento de 4,58% 
em relação a agosto. O Brasil 
continuou a ser o principal 
parceiro comercial lusófono 
da China, registrando trocas 
comerciais totais no valor de 
US$ 10,6 bilhões em setembro, 
uma alta mensal de 7,99%. Nos 
primeiros nove meses do ano, os 
dois países acumularam comér-
cio de US$ 81,75 bilhões – alta 
anual de 22,6%.

Em segundo lugar fi cou An-
gola, com as trocas comerciais 
bilaterais totalizando US$ 2,19 

Infl ação de 
5,4% para os 
próximos
12 meses

A expectativa de infl ação dos 
consumidores brasileiros para 
os 12 meses seguintes fi cou em 
5,4% em dezembro deste ano. A 
taxa é inferior à registrada pela 
pesquisa de novembro, de 5,6%. 
O dado foi divulgado hoje (20) 
pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV). A pesquisa é feita com 
base em entrevista com con-
sumidores que respondem à 
pergunta “na sua opinião, de 
quanto será a infl ação brasileira 
nos próximos 12 meses?”.

Segundo a pesquisadora da 
FGV, Viviane Seda Bittencourt, 
a expectativa dos consumidores 
está alinhada com a dos espe-
cialistas.

Em dezembro, a expectativa 
de infl ação diminuiu em todas 
as faixas de renda, exceto para 
as famílias com renda mensal 
até R$ 2.100,00 cuja infl ação 
prevista subiu 0,1 ponto per-
centual (ABr).

Essa projeção é condicionada ao cenário de continuidade das 

reformas e ajustes necessários na economia.

O Banco Central (BC) 
manteve a projeção para o 
crescimento da economia 
em 2019. A estimativa para a 
expansão do Produto Interno 
Bruto (PIB), soma de todos os 
bens e serviços produzidos no 
país, fi cou em 2,4%, de acordo 
com o Relatório Trimestral de 
Infl ação divulgado ontem (20) 
pelo BC. Essa projeção está 
em linha com a perspectiva 
de continuidade da retomada 
gradual da atividade econô-
mica ao longo dos próximos 
trimestres.

“Conforme destacado no 
Relatório de Inflação de 
setembro, essa projeção é 
condicionada ao cenário de 
continuidade das reformas e 
ajustes necessários na econo-
mia brasileira, notadamente 
de natureza fi scal”, destacou 
a instituição. As previsões 
para agropecuária e indústria 
em 2019 foram mantidas, res-
pectivamente, em 2% e 2,9%. 
Houve ligeira alta na projeção 
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Comércio entre China e países 
lusófonos soma US$ 108,9 bilhões
O comércio entre a China e os países de língua portuguesa atingiu US$ 108,93 bilhões de janeiro a 
setembro, um salto anual de 21,22%

bilhões em setembro, uma 
queda de 8,35% em relação 
a agosto. Nos primeiros nove 
meses do ano, os dois países 
registraram um comércio de 
US$ 20,53 bilhões, alta anual 
de 17,5%. 

Na terceira posição fi cou Por-
tugal, com o valor das trocas 
comerciais crescendo 7,16% 

mensalmente em setembro, 
para US$ 590,93 milhões. De 
janeiro a setembro, o comércio 
sino-português somou US$ 
4,53 bilhões, 7,6% a mais que 
o do mesmo período do ano 
passado.

As trocas comerciais entre 
a China e Moçambique caíram 
14,57% em termos mensais 

em setembro, para US$ 208 
milhões. O Fórum para a Coope-
ração Econômica e Comercial 
entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa foi criado 
em 2003 e abrange Angola, 
Brasil, Cabo Verde, China, 
Guiné-Bissau, Moçambique, 
Portugal, Timor-Leste e São 
Tomé e Príncipe (ABr).

BC mantém previsão para 
crescimento da economia em 2019

para o crescimento do setor 
de comércio e serviços (de 2% 
para 2,1%).

A estimativa para o cresci-
mento do consumo das famílias 
é 2,5% e para a Formação Bruto 
de Capital Fixo (investimen-
tos), 4,4%, similares às pro-
jeções anteriores. A projeção 
para o consumo do governo foi 
alterada de 0,5% para 0,6%. A 
estimativa para o crescimento 
das exportações foi revista de 
6% para 5,7%, diante de pers-

pectiva de desaceleração da 
economia global, enquanto a 
projeção para as importações 
passou de 5,9% para 6,1%.

Para 2018, a projeção de 
crescimento do PIB foi ajus-
tada de 1,4% para 1,3%. 
Segundo o BC, esse ajuste 
na projeção repercute os 
resultados do PIB no terceiro 
trimestre do ano, da revisão da 
série histórica do PIB e de es-
tatísticas setoriais disponíveis 
para o quarto trimestre (ABr).
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O Brasil e a nobre 
missão de alimentar

o mundo

Alimentar a crescente 

população mundial 

de forma sustentável 

é o maior desafi o de 

países com vocação para 

produção, como o Brasil

Mas não basta ter oferta 
sufi ciente. É preciso 
produzir mais com 

menos, garantindo a segu-
rança alimentar. Segundo a 
FAO, órgão da ONU para a 
alimentação, o número de 
pessoas atingidas pela fome 
em nível mundial diminuiu em 
mais de 100 milhões na última 
década, mas há ainda cerca de 
805 milhões famintas – ou seja, 
um de cada nove habitantes 
do planeta não tem alimentos 
sufi cientes. 

O desafi o é real e imediato. 
Há 10 mil anos, éramos 1 mi-
lhão de habitantes no planeta. 
Em 1800, ou seja, há pouco 
mais de 200 anos, chegamos 
a 1 bilhão de pessoas. Em 
1970, 50 anos atrás, portanto, 
atingimos 3 bilhões de bocas. 
Agora, somos mais de 7 bilhões 
de pessoas, e em 2050, nossos 
fi lhos e netos estarão em um 
planeta com outras 9,8 bilhões 
de pessoas. 

O agronegócio representa 
22% do PIB brasileiro. Entre 
1997 e 2017, a produção de 
carne suína saltou de 1,5 para 
mais de 3,8 milhões toneladas: 
mais que dobrou. A carne 
bovina também cresceu de 
forma signifi cativa: de 6 para 
9,5 milhões de toneladas. E 
a produção de carne de aves 
saiu de 4,4 para 14 milhões de 
toneladas. Triplicou em apenas 
20 anos. 

Há no mundo apenas três 
países (EUA, China e Brasil) 
com área total acima de 5 mi-
lhões de km2, PIB anual maior 
que US$ 1 trilhão e população 
superior a 150 milhões de 
habitantes. Estados Unidos 
e China estão localizados 
no hemisfério norte, com 
limitações climáticas para a 
agricultura durante vários 
meses no ano. A temperatura 
anual média na China é de 7°C 
e nos Estados Unidos, 8,5°C. 
O Brasil, ao contrário, com 
temperatura média de 25°C, 
tem disponibilidade de água 
e sol, o que nos dá condição 
única para maximizar o uso 
da terra na produção de 
alimentos.

No complexo carnes não é 

diferente. O Brasil é o maior 
exportador mundial de carne 
bovina e carne de frango e o 
segundo maior produtor em 
ambas as atividades. Em carne 
suína, estamos conquistando 
mercados de forma acelerada. 
Já somos o 4º em produção 
e em exportação, com muito 
espaço ainda para crescer. Em 
ovos e leite, ainda não temos 
participação relevante no 
mercado mundial, mas somos 
o 7º maior produtor mundial 
de ovos e o 4º maior de leite. 

Mas cada vez será mais difí-
cil crescer, seja por barreiras 
comerciais protecionistas ou 
mesmo sanitárias. A sanida-
de, aliás, é outra vantagem 
competitiva do Brasil, um país 
sem vaca louca e sem infl uenza 
aviária, mas que deve redobrar 
a atenção para que não sejamos 
impactados por ocorrências 
que podem ser prevenidas.

Os produtores rurais brasi-
leiros são responsáveis pela 
preservação de mais de 218 
milhões de hectares de vegeta-
ção nativa, o equivalente a um 
quarto do território nacional 
(25,6%). Os agricultores pre-
servam mais vegetação nativa 
no interior de suas proprieda-
des que todas as unidades de 
conservação juntas. 

Ainda segundo a Embrapa, o 
valor do patrimônio fundiário 
imobilizado em preservação 
ambiental chega a R$ 3,1 
trilhões. 

Importante destacar que o 
Brasil, que já é campeão da 
preservação territorial, exige 
por lei que os agricultores e 
pecuaristas assumam o ônus 
de preservar porções signifi -
cativas de seus imóveis rurais, 
partindo de 20% num crescen-
do que chega a 80% da área 
da propriedade na Amazônia.

Números do Banco Mundial 
referentes ao percentual de 
áreas preservadas em dife-
rentes países em relação ao 
território total mostram que 
o Brasil preserva 4 vezes mais 
que os Estados Unidos, Rússia 
e Austrália, por exemplo. Pro-
duzir sempre mais com menos. 
De forma sustentável. Esse é 
o principal destaque do currí-
culo do Brasil, líder entre os 
grandes produtores mundiais 
de alimentos. 

Esse desafi o está sendo ven-
cido. E com sustentabilidade.

(*) - É presidente da Trouw Nutrition 
para a América Latina.

Stefan Mihailov (*)

Putin concedeu entrevista coletiva anual do Kremlin.

O presidente russo, Vla-
dimir Putin, realizou ontem 
(20) a entrevista coletiva 
anual da presidência, que 
contou com a presença de 
mais de 1,7 mil profi ssionais 
credenciados e durou quase 
quatro horas. “O mundo está 
subestimando o perigo de 
uma guerra nuclear”, disse o 
mandatário, destacando que 
o “esfacelamento” do sistema 
de dissuasão internacional, 
exacerbado pela decisão dos 
Estados Unidos de sair do Tra-
tado de Forças Nucleares de 
Alcance Intermédiário (TINF) 
“aumenta a incerteza”. 

O acordo, assinado no fi m 
dos anos 1980 e abandonado 
por Donald Trump no último 
mês de outubro, previa a eli-
minação de mísseis balísticos 
com alcance entre 500 e 5,5 
mil km. O mandatário russo 
ainda alertou para o perigo da 
introdução de armas atômicas 
para uso tático, o que poderia 
levar a uma “catástrofe global”. 
“Existem mísseis balísticos que 
não estão equipados com ogivas 
nucleares. Não podemos saber 
qual está com uma ogiva e qual 
não e isso tem um impacto nos 
nossos sistemas de defesa, 
programados para responder 
a um ataque fatal”, disse.

O deputado Célio Silveira (PSDB-GO) propõe 
uma alteração no Estatuto do Idoso para discipli-
nar a contratação de pessoas com 60 anos ou mais 
em empresas. Projeto apresentado pelo tucano 
determina que empresas com pelo menos 100 
empregados preencham parte dos cargos com 
funcionários idosos. Ele avalia que o estatuto 
signifi cou um grande avanço na promoção dos 
direitos das pessoas com 60 anos ou mais. 

Entre os direitos fundamentais dessa faixa 
etária, está a defesa da atividade profi ssional. A 
norma proíbe a fi xação de idade máxima como 
critério de contratação, por exemplo. No entanto, 
Célio explica que ainda não há uma regra para ga-
rantir ao idoso o acesso ao mercado de trabalho. 
Pela proposta do parlamentar, a empresa com 
100 a 200 funcionários deve ter, no mínimo, 1% 
de empregados da terceira idade. A proporção 
aumenta até o mínimo de 4% de idosos, no caso 
de companhias com mais de 1001 funcionários. 

“Nos últimos anos presenciamos um aumento 
considerável da expectativa de vida do brasileiro, 
que hoje, segundo o IBGE, é de 76 anos, além 
do fato de que a população idosa tem crescido 

Os documentos existem ‘para dar uma satisfação à sociedade’ 

sobre as atribuições e os desafi os das Forças Armadas.

O texto altera a Política 
Nacional de Defesa, a 
Estratégia Nacional 

de Defesa e o Livro Branco 
de Defesa Nacional. O con-
sultor legislativo do Senado, 
João Paulo Botelho, que atua 
nas áreas de Defesa e Rela-
ções Internacionais, explica 
que os documentos existem 
“para dar uma satisfação à 
sociedade” sobre as atribui-
ções e os desafios das Forças 
Armadas.

“Eles são uma carta de 
intenções. Uma tentativa de 
chamar a atenção dos civis para 
a organização da Defesa, uma 
área ainda pouco conhecida 
da população. O objetivo é 
mostrar para a sociedade que a 
Defesa existe e que as pessoas 
têm que se preocupar com 
isso, por menos que a gente 

Brasil é protagonista 
mundial na segurança 
alimentar

O senador Wellington Fagundes 
(PR-MT) fez um alerta para o au-
mento populacional previsto para 
as próximas décadas, que deve 
ressaltar a importância do Brasil na 
agropecuária mundial. Ele lembrou 
que, segundo a Organização das Na-
ções Unidas, em 20 anos haverá mais 
de 20 bilhões de pessoas no planeta. 
“O Brasil é o único com capacidade 
de aumentar sua capacidade de 
produção de alimentos, visto que 
China, Estados Unidos, Europa e 
outros países estão no limite. 

Diante desse quadro, somos pro-
tagonistas da segurança alimentar. 
Temos clima, terras e um povo 
trabalhador. Algo predestinado 
pela história”, analisou. O parla-
mentar insistiu no fortalecimento 
da Secretaria de Defesa Animal do 
Ministério da Agricultura, defen-
deu a ampliação do quadro efetivo 
de auditores fi scais agropecuários e 
pediu aos governadores que deem 
atenção especial à estrutura da 
defesa sanitária em seus estados.

“Somos terra da agropecuária. 
Esse casamento espetacular exige 
de todos consciência politica. A 
agropecuária é e será cada vez 
mais um dos motores para um 
futuro de prosperidade e justiça 
social”, disse. 

Wellington é representante do 
Mato Grosso, que é o maior expor-
tador de carne bovina e dono do 
maior rebanho do país. Lembrou 
que, mesmo com a operação Carne 
Fraca da Polícia Federal, que em 
2017 prejudicou momentaneamen-
te as exportações, 18% da carne 
consumida no mundo inteiro foi 
exportada pelo Brasil (Ag.Senado).

Senadora Ana Amélia (PP-RS).

A senadora Ana Amélia (PP-RS) se despediu 
da Casa alegando que já se encontra em cam-
panha para as eleições de 2022 e destacou a 
importância de se acabar com a instabilidade 
jurídica vivida pelo Brasil, fazendo alusão à limi-
nar proferida pelo ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Marco Aurélio Mello, concedendo 
liberdade aos presos condenados em segunda 
instância e que horas depois foi derrubada pelo 
presidente da corte, Dias Toffoli.

“A Suprema Corte precisa assegurar ao país 
estabilidade institucional, essa estabilidade da 
segurança jurídica e nós não estamos vendo 
isso acontecer na Suprema Corte do nosso país, 
formada por 11 ministros que precisam pensar 
nas suas decisões, não nas suas convicções 
pessoais, mas na leitura e na interpretação da 
lei como ela é, não como seus desejos”, pontuou 
a parlamentar.

Ana Amélia deixou de disputar uma vaga no 
Congresso, nas eleições de 2018, para concor-
rer à Vice-Presidência da República na chapa 
encabeçada pelo ex-governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin. Ao se despedir, a senadora  

Tramita na Câmara o projeto que 
determina a competência exclusiva das 
câmaras municipais para julgar as contas 
de prefeitos, sejam as de governo ou de 
gestão, incluindo os convênios entre 
entes federados. Pelo texto, ao Tribu-
nal de Contas caberá apenas auxiliar o 
Poder Legislativo municipal emitindo 
parecer prévio e opinativo, passível de 
ser derrubado por 2/3 dos vereadores. 
Apresentado pelo deputado Julião Amin 
(PDT-MA), o projeto fi xa na Lei de 
Inelegibilidade entendimento do STF, 

ao julgar os Recursos Extraordinários 
848.826 e 729.744, em agosto de 2016.

A Lei de Inelegibilidade prevê que os 
que tiverem suas contas relativas ao 
exercício de cargos ou funções públicas 
rejeitadas por irregularidade insanável 
que confi gure ato doloso de improbidade 
administrativa, e por decisão irrecorrível 
do órgão competente, serão considera-
dos inelegíveis para fi ns eleitorais. Amin 
lembra que, antes da decisão do STF, 
em 2016, houve “longo debate consti-
tucional e eleitoral a respeito de quem 

teria a autoridade para julgar as contas 
de prefeitos: a Câmara dos Vereadores 
ou os Tribunais de Contas”.

“Nesse sentido, o projeto busca conso-
lidar tal entendimento no ordenamento 
jurídico-legislativo brasileiro para sanar 
eventuais dúvidas, dirimir controvérsias 
restantes sobre o tema e evitar a pro-
liferação de inelegibilidades injustas e 
manipuladas pelo jogo político munici-
pal”, disse. A proposta será analisada 
pela Comissão de Constituição e Justiça 
e pelo Plenário (Ag.Câmara).

Tramita na Câmara dos Deputados o projeto do deputado 
Augusto Carvalho (SD-DF), que inclui no Código Civil a teoria 
da perda de chance. Segundo essa teoria, cabe indenização se 
conduta ilícita de uma pessoa faz com que a vítima perca a opor-
tunidade de obter uma situação futura melhor. Pela proposta, a 
chance deve ser séria e real. 

A responsabilidade civil nesse caso não se limita aos chama-
dos danos extrapatrimoniais (morais, existenciais e outros). 
Um exemplo poderia ser o de um candidato deixar de ser eleito 
por pequena diferença de votos após veiculação de uma notícia 
mentirosa sobre ele. Carvalho defendeu a teoria por ser “paci-
fi camente aceita na doutrina e na jurisprudência”. A proposta 
tramita em caráter conclusivo e será analisada pela Comissão de 
Constituição e Justiça (Ag.Câmara).
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Novas diretrizes para a defesa 
nacional já estão em vigor

A Mesa do Senado promulgou o decreto legislativo que atualiza três documentos usados para orientar 
as atividades de Defesa no Brasil

quarta versão. Uma novidade 
em relação à publicação ante-
rior é a “concepção política” 
de Defesa. Segundo o docu-
mento, “a paz e a estabilidade 
nas relações internacionais” 
dependem da diplomacia “para 
a conjugação dos interesses 
confl itantes dos países”.

O texto recomenda que o 
Brasil adote 28 posicionamen-
tos políticos na área de Defesa. 
O primeiro deles é a solução 
pacífica das controvérsias. 
“O uso da força somente será 
concretizado quando as pos-
sibilidades de negociação se 
apresentem inviáveis”. Outras 
orientações indicam que o país 
deve apoiar o multilateralis-
mo, participar de organismos 
internacionais e incentivar a 
integração da América do Sul 
(Ag.Senado).

se envolva em guerras”,afi rma 
Botelho.

Lançada originalmente em 

1996, a Política Nacional de 
Defesa (PND) foi revisada em 
2005 e 2012 e agora recebe a 

Mundo subestima perigo de 
guerra nuclear, diz Putin

Putin também falou sobre 
as relações com o Japão, es-
pecialmente sobre o escudo 
balístico construído pelos Es-
tados Unidos no país . “Para 
nós, esses sistemas não são 
apenas defensivos, porque es-
tão sincronizados com o aparato 
ofensivo e sabemos bem disso”, 
afi rmou.

“As armas da Rússia existem 
para manter a paridade estraté-
gica e, se os mísseis chegarem 
à Europa e depois ao Ociden-
te, não poderão reclamar se 
reagirmos, mas confi o que a 
humanidade terá bom senso 
para evitar o pior”, declarou.

Putin também ressaltou 
a necessidade de um “salto 
tecnológico” para o país 
“entrar neste século”, que 
consiste em a Rússia entrar 
no grupo de “melhores paí-
ses do mundo” e se adequar 
às inovações tecnológicas 
mundiais. “Se isso não acon-
tecer, não teremos futuro. 
É por isso que o governo 
está trabalhando em gran-
des projetos nacionais de 
desenvolvimento”, afi rmou. 
“Nos primeiros dez meses de 
2018, o PIB russo registrou 
crescimento de 1,7%”, afi r-
mou o presidente (ANSA).

Estimulo à contratação de idosos 
para o mercado de trabalho

Célio Silveira: depois dos 60 anos,

o trabalhador não tem mais

oportunidades de emprego.
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exponencialmente”, justifi ca Célio. A previsão 
é de que a população de idosos chegará a 32% 
do total de brasileiros até 2026. Depois dos 60 
anos, o trabalhador não tem tantas oportunida-
des de emprego, o que evidencia a necessidade 
de medidas que incentivem a contratação de 
idosos pelas empresas sediadas no país (psdb-
nacamara).

Ana Amélia se despede pedindo 
estabilidade jurídica no país

ressaltou o aprendizado adquirido durante seu 
mandato na Casa. “Nos oito anos de mandato no 
Senado aprendi mais do que em toda a minha 
carreira como jornalista de quatro décadas e 
aprendi mais sobre a natureza humana em cinco 
campanhas eleitorais do que em toda a minha 
vida”, disse (Ag.Senado).

Cabe à câmara municipal julgar contas de prefeito Teoria da ‘perda de chance’
no Código Civil



Página 5São Paulo, sexta-feira, 21 de dezembro de 2018

Pedreira Cachoeira S.A.
CNPJ/MF nº 62.310.644/0001-33

Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convidados os senhores acionistas desta Companhia a se reunirem em AGE, que se realizará no dia 27/12/2018, às 
11h00min, na Rua Padre João Manoel, 983, 9º andar, na cidade de São Paulo, Capital, CEP 01411-001, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) Análise e deliberação sobre as recomendações elaboradas pela auditoria a respeito 
da redução do prejuízo acumulado; (ii) Exame, discussão e votação da amortização do prejuízo acumulado com a 
redução do capital social da Companhia; e (iii) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 18/12/2018. A Diretoria.
 (19, 20 e 21/12/2018)

Disal - Distribuidores Associados de Livros S.A.
CNPJ - 62.277.041/0001-87 - NIRE - 35300131771

Edital de Convocação - Assembléia Geral Extraordinária 
São convocados os senhores acionistas da Companhia, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 
28 de dezembro de 2018, às 10:00 horas, na sede social, Avenida Marginal Direita do Tietê, 800, Vila Jaguara, São Pau-
lo/SP, CEP - 05118-100, para deliberarem sobre a seguinte ordem do Dia: 1) Deliberar sobre a Distribuição de Lucros a 
título de dividendos, no valor de R$ 6.142.387,96, que será debitado na conta de Lucros Acumulados. 2. Outros assun-
tos de interesse social. São Paulo, 19 de dezembro de 2018. Renato Guazzelli, Presidente.

1ª VC – Reg. SMP. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008205-76.2018. 
8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOYCE 
BARBOSA LOPES, Brasileiro, CPF 349.220.538-08, com endereço à Avenida Antartica, 233, Agua 
Branca, CEP 05003-020, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por AMC- Serviços Educacionais Ltda . Encontrando-se a ré 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$ 17.241,00, 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, publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de outubro de 2018. 

17ª VC - Capital. Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0074822-24.2018.8.26.0100. O Dr. 
Andre Luiz da Silva da Cunha, Juiz de Direito da 17ª Vara Cível, do Foro Central da Capital/SP, Faz 
Saber a Adriana Cristina T. C. Cerqueira, (CPF. 127.884.688-30), que a ação Monitória, ajuizada por 
MD Educacional LTDA foi julgada procedente, condenando-a ao pagamento de R$ 30.111,64 
(26/09/2018) corrigidos e acrescidos de encargos legais, referente ao Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais firmado pelas partes. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por 
edital, tendo em vista que foi revel na fase de conhecimento e levando em consideração o disposto no 
novo Código de Processo Civil, na forma do artigo 513 § 2º, incisos II e IV, para que em 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, efetue o pagamento, ficando a parte executada advertida de que, transcorrido o 
prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não 
ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 
por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, sendo nomeado curador especial em 
caso de revelia. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. SP, 01/11/2018. 

17ª VC - Capital. Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0074826-61.2018.8.26.0100. O Dr. 
Andre Luiz da Silva da Cunha, Juiz de Direito da 17ª Vara Cível, do Foro Central da Capital/SP, Faz 
Saber a Gibson da Silva Alves, (CPF. 135.971.078-77), que a ação Monitória, ajuizada por MD 
Educacional LTDA foi julgada procedente, condenando-o ao pagamento de R$ 45.728,72 (26/09/2018) 
corrigidos e acrescidos de encargos legais, referente ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 
firmado pelas partes. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, tendo 
em vista que foi revel na fase de conhecimento e levando em consideração o disposto no novo Código de 
Processo Civil, na forma do artigo 513 § 2º, incisos II e IV, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, efetue o pagamento, ficando a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 
art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 
pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento 
e, também, de honorários de advogado de dez por cento, sendo nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. SP, 01/11/2018 

Ativo  2017 2016
Circulante  18.280 18.210
Disponivel  11 14
Dividendos a receber  928 928
Estoque de terrenos  17.288 17.267
Partes relacionadas  52 -
Outros créditos  1 1
Não circulante
Permanente  2.910 3.891
Investimentos  2.910 3.891
Total do Ativo  21.190 22.101

Passivo  2017 2016
Circulante  628 559
Dividendos a pagar  410 410
Partes relacionadas  82 -
Outras obrigações  136 149
Não circulante  482 -
Passivo a descoberto de controladas  482 -
Patrimônio líquido  20.080 21.542
Capital social  25.734 25.734
Prejuízos acumulados  (5.654) (4.192)
Total Passivo e Patrimônio Líquido  21.190 22.101

Balanços Patrimoniais

Krahô Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ.: 06.344.124/0001-70

Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31/12/2017 e de 2016 - (Em Milhares de Reais)
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016.

Diretoria: Klausner Monteiro - Diretor Superintendente

 Santos de Araújo Fagundes - Diretor Superintendente

 Claudemir José Corvalan - Contador - CRC 1SP116707/O-7

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
  Capital Social Prejuízos Acumulados Total
Saldos em 31/12/2015  25.734 (3.665) 22.068
Prejuízo do exercício   (526) (526)
Saldos em 31/12/2016  25.734 (4.192) 21.542
Prejuízo do exercício   (1.462) (1.462)
Saldos em 31/12/2017  25.734 (5.654) 20.080

Demonstração dos Resultados
Receita operacional líquida  2017 2016
Resultado de participações societárias  (1.463) (517)
Prejuízo bruto  (1.463) (517)
(Despesas) receitas operacionais  1 (8)
Despesas financeiras  - (12)
Receitas financeiras  1 4
Prejuizo antes do IR e da contribuição social  (1.462) (525)
Imposto de renda e contribuição social  - (1)
Prejuízo do exercício  (1.462) (526)
Prejuizo liquido por ação do capital social 
 no fim do exercicio  (0,06) (0,02)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
  2017 2016
I - Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro (prejuízo) antes do IR e da contribuição social  (1.462) (526)
Itens provenientes das operações que não afetam o caixa:
Resultado de participações societárias  1.463 517
Total dos itens que não afetam o caixa  1.463 517
Variações operacionais ativas e passivas que afetam o caixa:
(Acréscimo) decréscimo nos estoques  (21) -
(Acréscimo) decréscimo em partes relacionadas  (52) 13
Acréscimo (decréscimo) em partes relacionadas e outros  82 -

Acréscimo (decréscimo) outros valores a pagar  (13) (13)
Total das variações operacionais que afetam o caixa  (4) -
Fluxo de caixa gerado (aplicado) nas atividades operacionais  (3) (9)
Fluxo de caixa das atividades financeiras:
Dividendos pagos  - (46)
Caixa proveniente das atividades financeiras  - (46)
Aumento (redução) nas disponibilidades  (3) (55)
Disponibilidades no inicio do exercício  14 69
Disponibilidades no final do exercício  11 14

As Demonstrações Financeiras completas com suas Notas Explicativas e o respectivo Relatório dos Auditores Independentes, Premium Bravo Auditores Independentes, encontram-se à disposição na sede da Companhia.

Ativo  2017 2016

Circulante  10.995 11.940

Disponivel  373 342

Contas a receber  4.141 6.588

Estoque de terrenos  4.024 3.938

Impostos a Recuperar  1 7

Partes Relacionadas  2.456 1.065

Não Circulante

Realizável a longo prazo  6.305 5.709

Contas a receber  5.100 5.035

Outros valores a receber  1.205 674

Total do Ativo  17.300 17.649

Passivo  2017 2016
Circulante  18.088 13.266
Fornecedores de materiais e serviços  164 227
Dividendos a pagar  3.129 3.129
Impostos e contribuições  3 3
Partes relacionadas  13.441 9.134
Outros valores a pagar  1.351 773
Não Circulante
Exigivel a longo prazo  847 1.045
Impostos e contribuições diferidos  775 921
Outros valores a pagar  72 124
Patrimonio líquido  (1.635) 3.338
Capital social  753 753
Reserva de capital  1.515 1.515
Reserva legal  150 150
Reserva de lucros a realizar  - 920
Prejuizos acumulados  (4.053) -
Total do Passivo e Patrimônio Liquido  17.300 17.649

Balanços Patrimoniais

SPE Alphaville Brasília Etapa I Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ.: 07.015.385/0001-00

Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31/12/2017 e 2016 - Em Milhares de Reais

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais:  2017 2016
Lucro (prejuizo) do exercício  (5.013) (1.761)
Variações operacionais ativas e passivas que afetam o caixa:
(Acréscimo) decréscimo nos clientes  2.382 (2.689)
(Acréscimo) decréscimo nos estoque de terrenos  (86) 3.482
(Acréscimo) decréscimo em outros valores a receber  (531) (487)
(Acréscimo) decréscimo em impostos a recuperar  6 46
Acréscimo) decréscimo em repasses a efetuar a parceiros  (1.391) (1.065)
Acréscimo (decréscimo) em fornecedores  (63) 224
Acréscimo (decréscimo) em impostos e contribuições  (89) 115
Acréscimo (decréscimo) em partes relacionadas  4.307 2.097
Acréscimo (decréscimo) em outros valores a pagar  526 (234)
Imposto de renda e contribuição social pagos  (17) (32)
Total das variações operacionais que afetam o caixa  5.044 1.457
Fluxo de caixa gerado (aplicado) nas atividades operacionais  31 (304)
Fluxo de caixa das atividades financeiras:
Aumento (redução) nas disponibilidades  31 (304)
Disponibilidades no início do exercício  342 646
Disponibilidades no final do exercício  373 342

Demonstração dos Resultados
  2017 2016
Receita operacional (Distratos) líquida  (2.938) 3.360
Custos dos imóveis vendidos / distratados  (1.538) (4.672)
Prejuízo bruto  (4.476) (1.312)
(Despesas) e receitas operacionais  (537) (449)
Despesas gerais  (491) (321)
Receitas (despesas) financeiras, liquidas  (46) (128)
Prejuízo antes do IR e da contribuição social  (5.013) (1.761)
Imposto de renda e contribuição corrente  (17) (32)
Imposto de renda e contribuição diferido  57 (98)
Prejuízo do exercício  (4.973) (1.891)
Lucro(prejuízo)por ação do capital social no fim do exercício  (6,60) (2,51)

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido
  Capital Reserva Reserva Reserva de Lucros (Prejuizos)
  Social de Capital Legal Lucros a Realizar Acumulados Total
Saldos em 31/12/2015  753 1.515 150 2.811 - 5.229
Prejuízo do exercício  - - - - (1.891) (1.891)
Absorção do Prejuízo  - - - (1.891) 1.891 -
Saldos em 31/12/2016  753 1.515 150 920 - 3.338
Prejuízo do exercício  - - - - (4.973) (4.973)
Absorção do Prejuízo  - - - (920) 920 -
Saldos em 31/12/2017  753 1.515 150 - (4.053) (1.635)

Diretoria
Klausner Monteiro

Diretor Superintendente
Santos de Araújo Fagundes

Diretor Superintendente
Claudemir José Corvalan

Contador - CT-CRC 1SP116707/O-7

As Demonstrações Financeiras completas com suas Notas Explicativas, encontram-se à disposição na sede da Companhia.

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016.

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ 02.206.577/0001-80   NIRE 35300152239

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 3 DE SETEMBRO DE 2018
DATA, HORA E LOCAL: Em 3.9.2018, às 12h00, na Rua Amazonas da Silva, 27, Vila Guilherme,   
em São Paulo (SP). PRESIDÊNCIA: Marcelo José Ferreira e Silva. QUORUM: Totalidade de membros eleitos. 
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Eleito Diretor MATIAS GRANATA, argentino, casado, 
economista, RNE-CGPI/DIREX/DPF/V343726-G, CPF 228.724.568-56, domiciliado em São Paulo (SP),  na Praça 
Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902,  
no mandato anual em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração 
que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2019. 2. Registrado que o diretor eleito:  (i) apresentou os 
documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 
146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho 
Monetário Nacional e a declaração de desimpedimento, documentos esses arquivados na sede social;  
e (ii) será investido após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil. 3. Transferida a 
responsabilidade pela Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98 e regulamentação 
específica, do Adriano Cabral Volpini ao Matias Granata, sendo que, até a sua investidura, essa 
responsabilidade será mantida com Adriano Cabral Volpini. 4. Registrado, ainda, que os demais cargos da 
Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alteração. ENCERRAMENTO:  Encerrados os 
trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP),  3 de setembro de 
2018. (aa) Marcelo José Ferreira e Silva - Presidente; Andre Balestrin Cestare, José  Reinaldo Moreira Tosi,  
Luís Fernando Staub, Marcelo Kopel e Roberto Bellissimo Rodriques -  Conselheiros Efetivos. Homologada 
pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 548.269/18-0, em 26.11.2018.  (a) Flávia R. Britto Gonçalves -  
Secretária Geral.

Cuidados que 
devemos ter na 

alimentação com a 
chegada do verão

Lívia Barbosa (*)

Dezembro é o mês das 

férias, festas e também 

do início do verão 

Para aproveitar ao máximo 
esse período, um ponto 
importante que devemos 

ter de atenção é com a alimen-
tação. Com as temperaturas 
mais elevadas, a melhor opção 
é consumir itens leves, de fácil 
digestão e que hidratem o corpo. 

Ao preparar os alimentos que 
serão levados para a praia ou pis-
cina, por exemplo, lembre-se de 
sempre colocá-los em uma bolsa 
ou sacola térmica, com um pouco 
de gelo para que fi quem bem 
refrigerados. Aposte em frutas 
como maçã, bananas e uvas. Já 
para os lanches, a melhor opção 
são os naturais, se possível sem 
adição de maionese e embutidos 
como presuntos e salames. 

Não se esqueça também de 
consumir muita água e sucos, 
esse último de preferência, sem 
açúcar. Sabemos que existem 
inúmeros alimentos prontos que 
são vendidos na praia, porém 
evite exagerar na dose, uma 
vez que não é possível saber a 
procedência e a validade do que 
está sendo ofertado. Para afastar 
aquela sensação de estômago 
cheio e pesado, evite alimentos 
gordurosos e industrializados 
que acabam tornando a digestão 
mais lenta. 

O consumo de carnes bran-
cas, legumes, verduras, frutas, 
além dos cereais e grãos são 
bem-vindos por conta dos seus 
nutrientes e fi bras.

Para aqueles que querem 
conquistar um bronzeado bonito 
e de forma saudável, a dica é 
investir no consumo de porções 
de alimentos que contenham 
betacaroteno, que está presen-
te em frutas e legumes com a 
coloração amarela e alaranjada 
como mamão, damasco, abóbo-
ra, cenoura e beterraba; e nas 
verduras verdes escuras, por 
exemplo, couve, rúcula, brócolis, 
entre outros. 

É importante lembrar que, ao 
se expor ao sol, é necessário o 
uso de protetor solar e o melhor 
horário é antes das 10h e depois 
das 16h. De acordo com o Guia 
Alimentar para a População 
Brasileira, para se obter uma ali-
mentação equilibrada e saudável 
é recomendado dar preferências 
sempre aos alimentos in natura, 
utilizar o mínimo possível de 
gordura, sal ou açúcar na pre-
paração da comida, limitar os 
alimentos processados e evitar 
os ultraprocessados.

Por fi m, não deixe que uma 
intoxicação alimentar atrapa-
lhe seu verão. Aproveite uma 
das estações mais esperadas 
do ano com moderação e muita 
hidratação!

(*) - É nutróloga do Hospital IGESP.

Edital de Praça Judicial. 2ª Vara Cível do Fórum Regional de Vila Prudente - Comarca de São Paulo/
SP. Edital de 1ª e 2ª Praça sobre bem imóvel e para intimação da requerida Maria Eugênia Frota (CPF 
125.996.328-46), seu cônjuge se casada for, e demais interessados, expedido na Ação Ordinária 
de nº 0013812-05.2011.8.26.0009, em trâmite na 2ª Vara Cível do Fórum Regional de Vila Prudente 
- Comarca de São Paulo/SP, requerida por João Batista Moreira (CPF 019.115.968-96). Nos termos 
do Art. 881, § 1º do NCPC, Faz Saber que levará a praça o bem abaixo descrito, através do portal 
de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue: 
1º) Descrição do Imóvel: O Apartamento de nº 144, localizado no 14º pavimento tipo Bloco “A”, 
integrante do empreendimento denominado: “Conjunto Residencial das Pedras” situado na Avenida 
Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, 9.200 Jardim Ângela no 26 Subdistrito – Vila Prudente/SP, 
com a área privativa de 63.310m2, a área comum de divisão não proporcional de 9,389m2, a área 
comum de divisão proporcional de 32,0177m2, perfazendo a área de construção de 104,7167m2, 
e a fração ideal no terreno condominial de 0,002525, equivalente a 34,319872m2, correspondendo 
– lhe uma vaga para estacionamento de veículo de passeio, em local indeterminado, sujeito ao uso 
de manobrista , cuja área está incluída na área comum do apartamento. O terreno, que também 
faz frente para a Estrada Casa Grande e passagem “2” (esta não aberta), onde está construído o 
referido empreendimento, encerra a área de 13.590,67m2. Contribuinte nº 155.369.0060-8. Objeto 
da Matricula Nº 159.740 do 6º CRI da Capital/SP. Benfeitorias: Conforme laudo de avaliação às 
fls. 83, o referido apartamento possui 03 quartos, sala de estar e jantar, terraço, banheiro social, 
cozinha, área de serviço, e uma vaga de garagem desmarcada e descoberta. OBS: Conforme 
pesquisa realizada no site da P. M. S. P, em 14/11/2018, sobre o imóvel supracitado recaem débitos 
no valor de R$ 5.477,57. 1. Avaliação Total: R$ 438.503,47 (novembro/2018 – Conf. Cálculo de 
Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). 2. Datas das Praças – 1ª Praça começa 
em 08/02/2019, às 14h00min, e termina em 13/02/2019, às 14h00min e; 2ª Praça começa em 
13/02/2019, às 14h00min, e termina em 13/03/2019, às 14h00min. 3. Condições de Venda E 
Informação – edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e 
demais condições no site www.zukerman.com.br. Dúvidas e Esclarecimentos: Pessoalmente 
perante o Oficio onde estiver tramitan do a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida 
Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2388-8283 e 
e-mail: contato@zukerman.com.br Fica a requerida, Maria Eugenia Frota, seu cônjuge se casada 
for, e demais interessados, Intimados das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) 
para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 14 de novembro de 2018. 

 Edital de Leilão Judicial . 4ª Vara Cível do Fórum de São Miguel Paulista - Comarca da Capital/
SP. Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel e para intimação dos executados, C.R. Administração 
Produções e Entretenimentos Ltda ME (CNPJ: 03.937.861/0001-99), e demais interessados expedido 
no Cumprimento de Sentença (Prestação de Serviços) processo de nº 0024443-10.2017.8.26.0005, 
em trâmite perante a 4ª VC do Fórum de São Miguel Paulista Comarca da Capital/SP, ação esta 
requerida por Zeneide Teles da Silva Oliveira Estacionamento (CNPJ: 07.789.658/0001-73), por sua 
representante legal Zeneide Teles da Silva Oliveira (CPF: 798.446.853-20). O Dr. Paulo de Tarsso da 
Silva Pinto, MM. Juiz de Direito na forma da Lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do CPC, Faz Saber 
que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da Zukerman Leilões 
(www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. Descrição do Veículo – Automóvel da Marca 
Peugeot, Modelo 207 Passion XR, ano de fabricação em modelo, 2010/2011, Placa EQZ 2899 /SP, 
CHASSI 936ZNFWX33014032, RENAVAM 225741660. OBS: Conforme pesquisa realizada no site 
da Secretaria da Fazenda (www.ipva.fazenda.sp.gov.br) em 13/12/2018, sobre o veículo em epígrafe 
recaem os seguintes débitos: IPVA (exercício 2018) – R$ 1.085,61; DPVAT (exercícios 2017 e 2018) – 
R$ 113,82; e Licenciamento: (exercícios 2016, 2017 e 2018) – R$ 321,08 – Totalizando R$ 1520,51. 2º 
Avaliação - R$ 20.852,00 (16/09/2018 conf. termo de penhora de fls. 29 e 30) e que será devidamente 
atualizado à época da efetiva alienação judicial. 3. Débito Exequendo - R$ 15.455,00 (06/2018 conf. 
Fls. 21) e que será devidamente atualizado à época da efetiva alienação judicial. 4. Visitação – Rua 
Rego Freitas, 527 – (Estacionamento) República - Centro, CEP: 01220-010, São Paulo/SP. Em caso 
de recusa do fiel depositário o Sr. José Ivanilson Pimenta de Oliveira, o interessado deverá comunicar 
o MM. Juízo do processo em epígrafe, que adotará as sanções cabíveis. 5. Datas dos Leilões - 1º 
Leilão começa em 26/03/2019, às 10h15min, e termina em 29/03/2019, às 10h15min e; 2º Leilão 
começa em 29/03/2019, às 10h16min, e termina em 18/04/2019, às 10h15min. 6. Condições de 
Venda e Informação – edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro 
e demais condições no site www.zukerman.com.br. Dúvidas e Esclarecimentos: Pessoalmente 
perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida 
Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2388-8283 e-mail: 
contato@zuker man.com.br. Ficam os executados, C.R. Administração Produções e Entretenimentos 
Ltda ME, CNPJ 03.937.861/0001-99, e demais interessados, Intimados das designações supra, caso 
não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em data 
de 04/09/2018, FLS 30, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/postal. Dos autos 
não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. São Paulo, 14 de dezembro de 2018. 

A Pesquisa de Confi ança dos 
Supermercados do estado de São 
Paulo, feita pela APAS, apresentou, 
em dezembro, 37% de otimismo 
geral com a situação econômica 
do setor ante os 33% apontados 
em novembro. A neutralidade fi cou 
em 42%, ante os 41% reportados 
no mês passado. 

Quando olhamos para o futuro, 
os números são ainda mais anima-
dores. Cerca de 52% dos empre-
sários do setor estão confi antes e 
otimistas para o ano de 2019. 

Este resultado é o maior desde 
2015, quando começou a recessão 
que resultou na grave instabilidade 
econômica pela qual atravessou 
o Brasil. 

“Os 52% de expectativa positiva 
com a economia como um todo são 
números bem robustos, principal-

mente em um setor que não tem 
apresentado desempenho muito 
bom por três anos consecutivos 
e que ainda não recuperou as 
perdas de 2015 e de 2016”, ex-
plicou o economista da APAS, 
Thiago Berka.

Outro ponto importante da 
pesquisa e que ilustra o aumento 
da confi ança é a expectativa com 
o novo governo federal: em dezem-
bro foi registrado 80% otimismo. 
Para o economista da APAS, o 
principal motivo para este recorde 
de otimismo foram “as indicações 
e discursos do governo, que deram 
aos empresários supermercadistas 
mais vislumbre com os negócios”. 
Com a confi ança em alta, o otimis-
mo com as vendas futuras também 
subiu a índices elevados e chegou 
a 90% (AI/Apas). 

Otimismo do setor 
supermercadista volta a subir

Divulgação

 COMERCIAL E IMOBILIÁRIA RAMO DE OURO LTDA.
CNPJ /MF 08.319.143/0001-72 -  NIRE 35 2 2092871 1

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DE TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE POR AÇÕES 
 DA SOCIEDADE LIMITADA COMERCIAL E IMOBILIÁRIA RAMO DE OURO LTDA.

Data, Hora e Local: Aos  30/10/2018, às 9hs, na sede, em Monte Mor, Estado de São 
Paulo, na Estrada Sumaré a Monte Mor, s/nº, km 9, Fazenda Santo Antonio, CEP 
13190-000. Presenças: totalidade dos sócios, a saber: Maria Clara Bordon, RG nº 
6.640.275-X  SSP-SP e CPF/MF nº 103.374.298-80; Maria Eny Bordon, RG nº 
6.640.274-8 SSP-SP e CPF/MF nº 103.374.338-01; Maria Clara Pamplona de Abreu 
Vasconcellos Bordon, RG nº 47.851.237-5  SSP-SP e CPF/MF nº 226.663.238-89; 
LG3 Participações Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada, CNPJ/MF 
09.070.575/0001-55, por transformação de sociedade limitada LG3 Participações 
Ltda. em ato constitutivo datado de 15/12/2012 e arquivado na JUCESP sob NIRE 35 
6 0035959 9 em 25/09/2013,  com última alteração datada de 15/09/2014, arquivada 
na JUCESP sob nº 365.791/14-3 em 24/09/2014, sem posteriores alterações, com 
sede em São Paulo, SP, na rua Peixoto Gomide nº 2051, apartamento 81, Jardim 
Paulista, CEP 01409-003, neste ato representada por seu titular, sr. Gabriel Bordon 
de Abreu Duarte, RG nº 29.692.454-4 SSP-SP e CPF/MF nº 304.046.938-06; Jalb 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, sociedade empresária limitada, CNPJ/MF sob 
nº 10.850.205/0001-10 e ato constitutivo arquivado na JUCESP sob NIRE 35 2 
2318118 7 em 13/04/2009 e última alteração contratual datada de 20/05/2015, arqui-
vada na JUCESP sob nº 300.187/15-4 em 13/07/2015, com sede em São Paulo, SP, 
na avenida Brigadeiro Faria Lima nº 1979, conjunto 11, Jardim Paulistano, CEP  
01452-001, neste ato representada por seus sócios e Administradores, Srs. João Bor-
don, RG nº  43.626.053-0 SSP-SP e CPF/MF nº 335.530.868-40; Antonio Oliveira 
Ribeiro Bordon, RG nº  43.626.002-5 SSP-SP e CPF/MF nº 360.167.448-32, e, Luiz 
Felipe Oliveira Ribeiro Bordon, RG nº 30.164.266-7 SSP-SP e CPF/MF nº 
360.167.428-99; GBM Participações Ltda. sociedade empresária limitada, CNPJ/MF 
sob nº 13.976.182/0001-82 e ato constitutivo  arquivado na JUCESP sob NIRE 35 2 
2566881 4 em 12/07/2011, com última alteração contratual datada de 29/07/2013, ar-
quivada na JUCESP sob nº 300.795/13-0 em 7/08/2013, sem posteriores alterações, 
com sede em São Paulo, SP, na rua João Moura nº 1310, apartamento 81, Pinheiros, 
CEP 05412-003, neste ato representada, na forma prevista na Cláusula 7ª de seu 
Contrato Social, por seus únicos Sócios Administradores, srs. Geraldo Moacir Bor-
don Neto, RG nº  29.180.333-7 SSP-SP e CPF/MF nº 216.201.788-18; Bruno Hötte 
Bordon, RG nº 34.419.000-6 SSP-SP e CPF/MF nº 216.201.828-40, e, Marco Anto-
nio Hötte Bordon, RG nº 34.429.000-1 SSP-SP e CPF/MF nº 216.201.768-74, todos 
residentes e domiciliados em São Paulo, SP. Mesa: Presidente: Antonio de Oliveira 
Ribeiro Bordon; Secretário: Gabriel Bordon de Abreu Duarte, por escolha do Presiden-
te. Ordem do Dia: a) Transformação da sociedade empresária limitada em S.A. com  o 
consequente exame, discussão e aprovação de seu Estatuto Social. b) outros assun-
tos de interesse social. Instalação: Constatada a presença da totalidade dos sócios 
que compõem o capital foi posto em pauta o assunto principal da Ordem do Dia tendo 
os sócios examinado, discutido e aprovado a transformação da sociedade empresária 
Comercial e Imobiliária Ramo de Ouro Ltda. em S.A., observado que: 1) a sociedade 
anônima terá prazo de duração indeterminado; 2) o objeto social continuará o mesmo, 
isto é, a compra e venda de bens imóveis, loteamento, incorporação, administração e 
locação de bens próprios, podendo, ainda, participar de outras sociedades como sócia 
ou acionista; 3) a sede social será transferida para a Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 
1979, conjunto 11, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-001; 4) será mantido 
o mesmo capital social de R$ 554.370,00, totalmente subscrito e integralizado, dividido 
em 55.437 ações, ordinárias nominativas, no valor nominal de R$ 10,00 cada uma, e 
que serão assim distribuídas entre os atuais sócios da sociedade  ora em transforma-
ção: a) 13.859 ações, ordinárias nominativas, do valor nominal de R$ 10,00 cada uma, 
para Maria Clara Bordon, acima qualificada, no valor total de R$ 138.590,00; 
b)13.859 ações, ordinárias nominativas, do valor nominal de R$ 10,00 cada uma, para 
Maria Eny Bordon, acima qualificada, no valor total de R$ 138.590,00; c) 1.386 
ações, ordinárias nominativas, do valor nominal de R$ 10,00 cada uma, para Maria 
Clara Pamplona de Abreu Vasconcellos Bordon, acima qualificada, no valor total de 
R$ 13.860,00; d) 11.087 ações, ordinárias nominativas, do valor nominal de R$ 10,00 
cada uma, para LG3 Participações Eireli, acima qualificada, no valor total de R$ 
110.870,00; e, e) 11.088 ações, ordinárias nominativas, do valor nominal de R$ 10,00 
cada uma, para Jalb Empreendimentos Imobiliários Ltda , acima qualificada, no 
valor total de R$ 110.880,00; f) 4.158 ações, ordinárias nominativas, do valor nominal 
de R$ 10,00 cada uma, para  GBM Participações Ltda. acima qualificada, no valor 
total de R$ 41.580,00. 5) Concluída a transcrição da atribuição das ações para os 
acionistas, foi lido, amplamente discutido e aprovado, por unanimidade, o texto do 
Estatuto Social da Companhia, do seguinte teor: Comercial e Imobiliária Ramo de 
Ouro S/A-CNPJ /MF 08.319.143/0001-72- Estatuto Social Capítulo I - Da Denomi-
nação, Sede, Objetivo e Duração - Artigo 1º - A Sociedade Anônima Comercial e 
Imobiliária Ramo De Ouro  S /A  será regida pelos presentes Estatutos e pela legis-
lação aplicável. Artigo 2º - A sociedade tem sua sede e foro privilegiado no Município 
de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 1979, conjunto 11, Jardim Pau-
listano, CEP 01452-001, não possuindo filiais. Artigo 3º - A sociedade tem prazo de 
duração indeterminado. Artigo 4º - A sociedade tem por objeto social a compra e 
venda de bens imóveis, loteamento, incorporação, administração e locação de bens 
próprios, podendo ainda, participar de outras sociedades como sócia ou acionista. 
Capítulo II - Do capital social e das ações -Artigo 5º - O Capital Social, totalmente 
subscrito e integralizado, é de R$ 554.370,00, dividido em 55.437 ações, ordinárias 
nominativas, no valor nominal de R$ 10,00 cada uma, representadas por títulos múlti-
plos ou singulares. §1°. O Capital Social poderá ser aumentado sempre que a Assem-
bléia Geral julgue conveniente. §2°. A Assembléia observará, plenamente, o direito de 
preferência dos acionistas nas condições de colocação de ações provenientes de au-
mento de capital. §3°. Todas as ações componentes do capital social, subscritas e in-
tegralizadas, gozarão do benefício do pagamento de um dividendo obrigatório, não 
cumulativo, correspondente a 25% do lucro líquido, ao final de cada exercício social. 
§4°. A Assembléia observará, plenamente, o direito de preferência dos acionistas nas 
condições de colocação de ações provenientes de aumento de capital. §5°. Os certifi-
cados das ações, múltipos ou singulares, ou as cautelas que as representem, serão 
assinados pelo Diretor Presidente e pelo Diretor Vice Presidente. Artigo 6º -As ações 
são indivisíveis em relação à companhia, correspondendo a cada ação ordinária a um 
voto nas deliberações da Assembléia Geral. §1°. A companhia poderá emitir em subs-
tituição aos certificados ou cautelas, Declaração de Propriedade de Ações Nominati-
vas, que certificará a quantidade de ações possuídas pelo acionista, conforme registro 
existente no Livro Registro de Ações Nominativas. Capítulo III- Dos limites à circula-
ção-Artigo 7º - É assegurado aos acionistas direito de preferência à aquisição de 
ações, de  outros valores mobiliários emitidos pela companhia ou de direitos de subs-
crição que qualquer acionista pretenda alienar a terceiros ou a outro acionista, obser-
vadas as mesmas condições de preço e pagamento acertadas com o interessado em 
adquiri-los. §1°- O acionista que desejar alienar ações, outros valores mobiliários ou 
direitos de subscrição deverá comunicar, simultaneamente, a todos os acionistas  por 
escrito, as condições do negócio pretendido, indicando a espécie e quantidade de títu-
los ou direitos que quer alienar, o preço, a forma e o prazo de pagamento acertados, 
bem  como a qualificação do interessado em adquiri-los. §2°- O direito de preferência 
poderá ser exercido no todo ou em parte, por cada um dos acionistas, na proporção de 
suas respectivas participações no capital da companhia, observadas as condições fi-
xadas nos parágrafos seguintes. §3°- O direito de preferência deverá ser exercido 
mediante comunicação por escrito, endereçada ao acionista alienante nos prazos es-
tipulados no § seguinte, indicando a quantidade de títulos ou direitos de subscrição 
que pretende adquirir. §4°- O direito de preferência  deverá ser exercido, sob pena de 
decadência: 1- no caso de alienação de ações ou de outros valores mobiliários, no 
prazo de 30 dias contados da data de recebimento da comunicação a que se refere o 
§1° deste artigo; 2. no caso de alienação de direitos de subscrição, no prazo de 5 dias 
contados da data de recebimento da comunicação a que se refere o §1° deste artigo. 
§5°- O direito de preferência dos acionistas que não quiserem adquirir os títulos ou 
direitos de subscrição ofertados, devolver-se-á aos demais, que terão o prazo adicio-
nal de 5 dias, contados da data em que receberem do acionista alienante a comunica-
ção por escrito da quantidade de sobras verificada, para adquirir as sobras na propor-
ção de suas respectiva participações no capital da companhia. §6°- Exercido o direito 
de preferência, a aquisição dos títulos ou direitos de subscrição deverá ser formalmen-
te concluída, e se for o caso, procedidos os registros nos livros  sociais. §7°- Findo o 
preço estabelecido no §5º deste artigo o acionista alienante poderá ceder os títulos ou 
direitos de subscrição não adquiridos pelos demais acionistas à pessoa indicada e na 
forma estabelecida na comunicação a que se refere  o §1° deste artigo, desde que o 
faça no prazo de 30 dias. §8°- O disposto neste artigo aplica-se à hipótese de aliena-
ção judicial, caso em que, a preferência deverá ser exercida nas condições fixadas 
judicialmente. Artigo 8º - Aos acionistas é outorgada opção de compra, nas condições 
estipuladas nos §s seguintes, das ações, dos outros valores mobiliários ou dos direitos 
de subscrição que qualquer acionista pretenda alienar a terceiros, não acionistas, me-
diante doação, permuta ou incorporação ao capital de outra sociedade. §1°- No caso 
de alienação de ações por doação ou incorporação ao capital de outra sociedade, o 
preço de exercício da opção de compra será igual ao valor patrimonial da ação, cal-
culado com base no último balanço patrimonial aprovado pela assembléia geral, atu-
alizado monetariamente na forma da lei, até a data do exercício da opção, para paga-
mento em 10 parcelas, mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de correção 
monetária calculada pela variação do IGPM, desde a data da opção até a data do 
efetivo pagamento, vencendo-se a primeira na data da aquisição e transferência das 
ações e as demais  em iguais dias dos meses subseqüentes. §2°- No caso de aliena-
ção de ações por  permuta, o preço de exercício da opção de compra será igual ao 
valor patrimonial da ação, calculado com base no último balanço patrimonial aprova-
do pela assembléia geral, atualizado monetariamente na forma da lei, até a data do 
exercício da opção, ou do valor do bem a ser permutado pelas ações, o que for maior, 
para pagamento em 10 parcelas, mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de corre-
ção monetária calculada pela variação do IGPM, desde a data da opção até a data do 
efetivo pagamento, vencendo-se a primeira na data da aquisição e transferência das 
ações e as demais  em iguais dias dos meses subseqüentes. §3°- No caso de aliena-
ção de outros valores mobiliários por doação, permuta ou incorporação ao capital de 
outra sociedade, o preço de exercício da opção de compra será igual ao valor nominal 
dos títulos a serem alienados, para pagamento em 10 parcelas, mensais, iguais e 

sucessivas, acrescidas de correção monetária calculada pela variação do IGPM, des-
de a data da opção até a data do efetivo pagamento, vencendo-se a primeira na data 
da aquisição e transferência das ações e as demais  em iguais dias dos meses subse-
qüentes. §4°- No caso de alienação de direitos de subscrição por doação, permuta ou 
incorporação ao capital de outra sociedade, o preço de exercício da opção de compra 
será igual a 1%  do preço de emissão das  ações ou dos valores mobiliários a que se 
referir o direito de subscrição, para pagamento à vista, no ato de aquisição. §5°- O 
acionista alienante deverá comunicar simultâneamente a todos os acionistas, por es-
crito, sua intenção de doar, de permutar, ou de conferir ao capital de outra sociedade, 
ações, outros valores mobiliários ou direitos de subscrição de sua propriedade, indi-
cando a espécie e quantidade de títulos ou direitos que pretende  alienar, a forma pelo 
qual os cederá, e a qualificação do possível adquirente. §6°- A opção de compra ou-
torgada  aos demais acionistas neste artigo poderá ser exercida no todo ou em parte, 
por cada um deles, na proporção de suas respectivas participações no capital da com-
panhia, nos prazos fixados nos incisos 1 e 2, conforme o caso, do §4° do Artigo 7º 
deste Estatuto. §7°- Caso algum acionista não exerça, no todo ou em parte, a opção 
de compra que lhe foi outorgada, o direito de comprar os títulos ou direitos de subscri-
ção remanescentes será devolvido aos demais, que terão o prazo adicional de 5 dias, 
contados da data em que receberem do acionista alienante a comunicação por escrito, 
da quantidade de sobras verificada, para exercer a opção de compra das sobras, na 
proporção de suas respectivas participações no capital da companhia. §8°-  Findo o 
prazo estabelecido no § anterior, o acionista alienante poderá ceder os títulos ou dire-
tos de subscrição não adquiridos pelos demais acionistas  à pessoa indicada e na 
forma estabelecida na comunicação a que se refere o Parágrafo Quinto deste Artigo, 
desde que o faça no prazo de 30 dias. §9°- O disposto neste Artigo não se aplica à 
hipótese de doação feita a filhos e herdeiros legítimos dos acionistas. Artigo 9º - Será 
ineficaz em relação à companhia e a terceiros, sejam eles quem forem, qualquer alie-
nação de ações, de outros valores mobiliários, ou de direitos de subscrição, concluída, 
direta ou indiretamente, sem observar o disposto nos artigos 7° e 8° deste Estatuto. § 
Único- A companhia, antes de proceder à transferência, nos livros sociais, dos títulos 
alienados, ou de aceitar a subscrição no caso de alienação de direitos de subscrição, 
deverá exigir dos interessados a entrega, para arquivamento em sua sede, de todos os 
documentos necessários à comprovação do correto e integral cumprimento do dispos-
to nos artigos 7° e 8° deste Estatuto. Artigo 10º- Caso sejam penhoradas, arrestadas, 
seqüestradas, ou objeto de outro tipo de apreensão judicial, no todo ou em parte, as 
ações ou valores mobiliários de emissão da  companhia e possuídas por qualquer dos 
acionistas, deverá este, dentro de 48 horas, contado de sua intimação sobre o ocorri-
do, cientificar a companhia e demais acionistas. Após esta comunicação, ou indepen-
dentemente  dela, a companhia ou qualquer de seus acionistas poderá, se não for 
impugnado o ato constritivo, ou se houver decisão, ou se houver decisão transitada em 
julgado reconhecendo a legitimidade da constrição, utilizar os meios judiciais adequa-
dos para a liberação das referidas ações ou valores mobiliários, inclusive mediante a 
satisfação, como terceiro interessado, da obrigação pecuniária correspondente, acres-
cida das  cominações legais, tais como custas, honorários e outras despesas,  subro-
gando-se  no  respectivo crédito, com todas as suas garantias. Capítulo IV - Da As-
sembléia Geral- Artigo 11º- A Assembléia Geral  reunir-se-á ordinariamente dentro 
dos 4 primeiros meses após o término do exercício social e, extraordinariamente, sem-
pre que os interesses e assuntos sociais exigirem a deliberação dos acionistas. §1°- A 
Assembléia Geral será convocada na forma do disposto no Artigo 124, da Lei 6404/76. 
§2°- A Assembléia Geral será instalada e presidida pelo Diretor Presidente ou, na sua 
ausência ou impedimento, pelo Diretor Vice Presidente, a quem incumbirá a escolha 
do Secretário. Artigo 12º -Devem ser depositados na sede social, com até 48 horas de 
antecedência, os instrumentos de mandato outorgado por acionistas para a sua repre-
sentação na Assembléia Geral. Artigo 13º - É necessária a aprovação de acionistas 
que detenham, no mínimo, 51% das ações com direito a voto para deliberar sobre 
qualquer das matérias previstas no Artigo 136 da Lei 6404/76 de 15.12.1976. Capítulo 
V- Da Administração- Artigo 14º- A companhia será administrada por uma Diretoria 
composta de 2 membros, sendo um Diretor Presidente e um Diretor Vice Presidente, 
acionistas ou não, residentes no País, com mandato de 3 anos, podendo ser reeleitos. 
§1°- Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura do respectivo 
termo de posse, independentemente de prestação de caução. §2°- Os mandatos dos 
membros da Diretoria estender-se-ão até a posse de seus  substitutos, exceto em 
casos de renúncia ou destituição. Artigo 15º- A Assembléia  Geral fixará o montante 
global  da remuneração anual da Diretoria, a qual será distribuída entre os Diretores, 
por deliberação da Diretoria. Artigo 16º - Nos casos de ausência ou impedimento 
temporário,  o Diretor ausente ou impedido será substituído pelo  outro, e vice versa. 
Parágrafo Único-No caso de vacância de cargo de Diretor Presidente ou de Diretor 
Vice Presidente, a Assembléia Geral deverá ser convocada, no prazo de 15 dias con-
tados da data em que for constatada, para eleger o Diretor para preencher o cargo 
vago até o término do mandato do Diretor substituído. Artigo 17º - a  Diretoria terá as 
atribuições e poderes que lhe são conferidos por lei e por este Estatuto Social a fim de 
assegurar o funcionamento da companhia. § Único-  As atribuições dos membros da 
Diretoria são os seguintes: Compete ao Diretor Presidente, isoladamente:  a) cumprir 
o Estatuto Social, as deliberações da Assembléia Geral e as resoluções da Diretoria; 
b) supervisionar toda e qualquer atividade concernente à administração e aos negó-
cios sociais; c) representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, 
por si ou através de procuradores;  d) assumir quaisquer obrigações em nome da so-
ciedade, assinando cheques, letras de câmbio, notas promissórias, duplicatas, decla-
rações, termos de responsabilidade, cartas de crédito, empréstimos bancários, avais, 
endossos,  quitações, fianças e contratos de qualquer natureza; e) comprar, vender, 
compromissar, ceder direitos ou onerar bens móveis e imóveis, da e para a sociedade; 
f) constituir procuradores em nome da sociedade, outorgando a esses, poderes da 
cláusula “ad judicia et extra” conforme conceito da Lei 8906/94;  g) delegar, expressa-
mente, a outra pessoa, mesmo que Diretor, inclusive mediante simples carta de cre-
denciamento, poderes “ad negotia”  para representação perante terceiros em geral e 
qualquer órgão e repartição pública, ou autárquica, empresas públicas, empresas mis-
tas, tanto no País como no exterior; h) constituir procurador, Diretor ou não da socie-
dade, para a prática de qualquer dos atos que lhe são facultados pelo Presente Esta-
tuto Social. II) ao Diretor Vice Presidente compete: a) - substituir o Diretor Presidente, 
com os poderes referidos no Inciso I, acima. Artigo 18 - Todas as procurações outor-
gadas pela sociedade, com exceção do mandato judicial, terão prazo determinado, o 
qual não poderá exceder a três anos. Capítulo VI - Do Conselho Fiscal- Artigo 19 - O 
Conselho Fiscal, de caráter não permanente, será constituído de três membros  efeti-
vos e igual número de suplentes, residentes no país. A sua instalação, entretanto, de-
penderá de decisão a ser tomada em Assembléia Geral que elegerá seus membros, 
os quais poderão ser reeleitos. Artigo 20 - Aos membros do Conselho Fiscal incumbe 
exercer as atribuições e poderes  que a lei lhes confere , para cujo fim poderão proce-
der sem qualquer limitação. Capítulo VII - Do exercício social, demonstrações fi-
nanceiras e destinação dos lucros- Artigo 21- O exercício social termina em 31 de 
dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício social a Diretoria elaborará, com base 
na escrituração mercantil, as demonstrações financeiras exigidas em lei. Artigo 22 - 
Levantado o balanço geral, com observância das prescrições legais, far-se-ão as de-
duções de prejuízos acumulados, se houver, e da provisão para o imposto sobre a 
renda. Do lucro líquido, assim entendido o resultado do exercício menos as deduções 
acima citadas, far-se-á a aplicação de 5% para a constituição da reserva legal que 
passará a ser facultativa após ter atingido 20% do valor do capital social, ficando o 
restante à disposição da Assembléia Geral, que observará o disposto em lei e nes-
te Estatuto Social. Capítulo VIII- Da dissolução e liquidação- Artigo 23- A socie-
dade entrará em liquidação nos casos previstos em lei. § único- a Assembléia Ge-
ral que deliberar sobre a liquidação da sociedade, elegerá o liquidante e o Conselho 
Fiscal que deverá funcionar durante esse período, fixando-lhes a respectiva remu-
neração. Capítulo IX- Das disposições gerais e transitórias- Artigo 24- O casos 
omissos neste Estatuto Social serão resolvidos nos termos da legislação em vigor. 
Artigo 25-Os acionistas aceitam a responsabilidade que lhes cabe por lei e apro-
vam este Estatuto. Artigo 26 - A Assembléia Geral poderá, a todo o tempo, delibe-
rar sobre a transformação do tipo jurídico da sociedade, e, bem assim, alterar o 
presente Estatuto Social. A seguir, a Assembléia decidiu, por unanimidade, eleger 
para preencher os  cargos de Presidente e Vice Presidente, respectivamente, as 
senhoras: Leontina Gioconda Bordon, RG nº 4.498.968-6 SSP/SP e CPF/MF nº 
011.371.128-08, e, Gorete Aparecida De Paula Lima, RG nº 20.247.271-1 SSP/
SP e CPF/MF nº 302.337.408-21, as quais, tendo aceitado a indicação, e, cumpri-
das as formalidade legais, foram declarados empossados e no pleno exercício de 
seus cargos, com mandato de 3 anos, contado desta data.  A Assembléia decidiu, 
ainda, por unanimidade estabelecer o valor de R$ 1.000,00 mensais, como remune-
ração a cada uma das  Diretoras eleitas. As Diretoras eleitas declaram, cada uma 
por si e sob as penas da lei e para os fins do disposto no §1º do artigo 1011 do 
Código Civil brasileiro, não estarem  incursas em nenhum dos crimes previstos em 
lei, não estando assim, impedidas por lei especial, ou condenadas por crime fali-
mentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro, contra as normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal 
que lhes vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Fica ex-
pressamente declarado que, todas as deliberações foram tomadas por unanimida-
de de votos, ainda que tal circunstância conste do texto acima. Nada mais havendo 
a tratar, foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata, que foi lida, 
aprovada e assinada pelos presentes e transcrita em livro próprio. São Paulo, 30 de 
Outubro de 2018 Presidente da Mesa: Antonio Oliveira Ribeiro Bordon; Secretá-
rio: Gabriel Bordon de Abreu Duarte, Acionistas: Maria Clara Bordon; Maria Eny 
Bordon; Maria Clara Pamplona de Abreu Vasconcellos Bordon; LG3 Participações  
Eireli, por seu Titular, Gabriel Bordon de Abreu Duarte; JALB Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. por seus Sócios e Administradores: João Bordon; Antonio Olivei-
ra Ribeiro Bordon; Luiz Felipe Oliveira Ribeiro Bordon, GBM Participações Ltda. 
por seus Sócios e Administradores: Geraldo Moacir Bordon Neto; Bruno Hötte Bor-
don ; Marco Antonio Hötte Bordon. JUCESP/NIRE S/A 3530052909-0, Registro n° 
579.517/18-4 em 12/12/2018, Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 21 de dezembro de 2018. Dia de São Pedro Canísio, São 
Tomé, São Glicério, São Temístocles, e Dia do Anjo Lieialel, cuja 
virtude é a alegria. Dia dos Artistas Profi ssionais e Dia do 

Atleta. Hoje aniversaria a atriz Jane Fonda que nasceu em 1937 e 
o ator  Samuel L. Jackson que chega aos 69 anos e o ator Jackson 
Rathbone que nasceu em 1984.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste último dia e grau é valente e franco, 
com uma determinação rara que permite impor-se com um simples 
olhar, passando aos outros uma segurança e uma seriedade impres-
sionantes. Porém não há nada mais difícil do que fazê-lo mudar de 
rumo, principalmente de idéia. Cria, por isso, fama de teimoso desde 
os primeiros anos de vida. Não que seja mais voluntarioso que as 
demais crianças, mas porque exige desde muito cedo ser tratado com 
respeito. No lado negativo, pode ser maldoso, explosivo e homicida.

Dicionário dos sonhos
LEITE- Tira-lo do animal, aumento de família. Bebe
-lo, grande alegria. Vê-lo ferver, viagem. Beber leite 
de camelo, casamento. Leite de ovelha ou cabra, 
alegria e prazeres. De leoa, triunfo, vitória sobre 
os inimigos. Números da sorte: 19, 22, 37, 40 e 76.

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

Esta sexta é o décimo quinto dia da lunação. Lua faz maus aspectos com Mercúrio e Júpiter que atrapalham um pouco a comu-

nicação, mas é possível fazer acertos necessários em busca do entendimento e de uma melhor compreensão para onde queremos 

ir.  No fi nal da manhã a Lua faz um aspecto negativo com Netuno que provocam confusão emocional e desentendimentos. Durante 

a tarde Vênus faz bom aspecto com Netuno e deixa todos mais amorosos e compreensivos. Mercúrio em conjunção com Júpiter 

amplia a mente e permite ter uma melhor compreensão da realidade. À noite o Sol ingressa em Capricórnio e acontece nova 

estação: o verão. Um novo tempo, uma nova oportunidade de realizar os nossos sonhos. 
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Lua faz maus aspectos com Mercúrio 
e Júpiter que atrapalham um pouco 
a comunicação, mas é possível fazer 
acertos necessários em busca do 
entendimento e de uma melhor 
compreensão para onde queremos 
ir.  Bom entendimento nas relações 
amorosas e sexuais. 77/177 – Ver-
melho.

A fase pede expansão e os esportes 
coletivos e atividades ao ar livre e 
tudo que programou para o novo ano 
começará a se formar para acontecer. 
Tome cuidado para não se esquecer 
das questões práticas. Evite compras 
de última hora que podem não agra-
dar. 88/288 – Azul.

O envolvimento tende a ser profun-
do e os momentos de intimidade 
tranquilos.  No campo das sensações 
físicas do amor, é momento em que 
a sensualidade é mais forte. Abra 
espaço para o inédito e desconheci-
do neste fi nal de ano de 2018. Uma 
nova ideia pode fazer você brilhar. 
82/582 – Amarelo. 

No fi nal da manhã a Lua faz um 
aspecto negativo com Netuno que 
provocam confusão emocional e 
desentendimentos. Sua natureza 
imaginativa e emotiva ajudará a viver 
novo e interessante sentimento. Um 
forte estimulo para a vida afetiva e 
o contato social ajuda a apimentar o 
romance. 96/796 – Branco.

Maior carência de aplauso e reconhe-
cimento pelo que realiza. Aproveite 
as novas oportunidades que surgirão 
no trabalho no início de 2019 e que 
podem mudar sua vida. No amor 
terá ânimo para aventurar-se e criar 
situações para a relação sexual. 
02/402 – Amarelo.

Este é um dia para evitar mudanças 
e viagens de última hora. No amor 
surgem situações inesperadas e fora 
do comum, que dão um encanto es-
pecial a sua relação íntima e ativa a 
vida sexual. Por isso, precisa analisar 
as situações e ver o que importa 
mais no momento. 38/538 – Verde.

A forte sensação de liderança e os 
desejos são fortes e profundos. Lute 
por metas que possa alcançar neste 
ano novo e prepare-se para fazer 
mudanças necessárias. Siga a rotina 
e tire um tempo para se aprimorar e 
conhecer mais a fundo os assuntos 
que interessam. 29/429 – Cinza.

A fase pede expansão em atividades 
ligadas à divulgação de conheci-
mento que tendem a obter bons 
resultados. Dedique mais atenção a 
si mesmo e a intimidade. Mercúrio 
em conjunção com Júpiter amplia 
a mente e permite ter uma melhor 
compreensão da realidade. 23/123 
– Azul.

Grande aumento do domínio da 
carência ampliada, do aplauso e do 
reconhecimento. Este é o momento 
de encontrar amigos e compartilhar 
seus sonhos com eles. Agora que o 
Sol passa para seu signo a noite, 
aumenta o poder de agir usando a 
determinação. 22/622 – Verde. 

O Sol vai para a casa doze a ajuda 
na refl exão nesta fase mais delicada 
do ano que vai começar. Nesta fase 
mais delicada do ano mantenha 
rotina.  Aguarde um pouco mais, 
por enquanto vá fazendo planos 
que o levarão a viver intensamente 
a intimidade em um relacionamento 
sexual. 09/509 – Branco. 

O dia pode trazer preocupações, in-
sônias e aborrecimentos familiares 
ou sociais. Uma chance nova pode 
surgir, até uma paixão ou um novo 
sentimento por alguém. Bom para 
as relações sociais e o contato físico. 
Novos amigos serão conquistados 
neste novo ano que vem vindo aí. 
33/733 – Azul.

A fase é boa para resolver proble-
mas familiares, assim como para a 
divulgação de novidades para o ano 
que vem. O momento é de dedicação 
total ao sentimento mais forte de 
todos o amor. Atitudes conciliadoras 
impulsionam as novidades e tornam 
as relações sexuais intensas. 22/622 
– Branco.

Simpatias que funcionam
Sorte e Prosperidade:  Faça em um sábado de 
Lua Cheia ou Crescente. Prepare um braseiro com 
sementes de girassol, erva mate, raiz de sândalo, 
açúcar mascavo e pó de café. Como fazer: comece 
da frente para os fundos de sua casa ou estabe-
lecimento comercial. Deixe embaixo da pia da 
cozinha. Apague com água de chuva e jogue tudo 
em uma planta verde.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Serviço que
atende o

pós-venda
(sigla)

Baralho 
de uso

esotérico
(pl.)

Idade mí-
nima para
o Estatuto
do Idoso

(?) de
Santana,
cidade
baiana

Instru-
mento de
percussão
do samba

Fixado
com ante-
cedência

Extensão
de nomes
de sites

(internet)

A mais
famosa
pistola
alemã

Maria (?)
Gueiros,

humorista
brasileira

"Boneca
de (?)",
clássico
da MPB

Completa
o trabalho 
da picareta

Esposa de
Abraão
(Bíblia)

Fixações 
"estranhas"

na área
sexual

Recibo de 
Pagamento
a Autônomo

(sigla)

Acorde de
duas notas

(Mús.)

Nome da
viúva de
Getúlio
Vargas
Letra

inicial de
produtos
da Apple

Helder
Agostini,

ator
brasileiro

Que pode
aumentar
em apre-
ciação

Prende 
com corda
Forma da
ferradura

Influências
mútuas

(fig.)

Causa 
da crise 

econômica
dos EUA
em 2008

Caracterís-
tica do ca-
belo com
seborreia

Sigla pintada no caça
norte-americano

A imagem percebida
na alucinação

Conjunto de técnicas
dominado pela Nasa

Vegetal diurético 
rico em ácido fólico

Alimento
de leite e
batatas

Hipótese

Seleção
(abrev.)
Sinal de
direção

Religião
(abrev.)

Refrescar-
se (bras.)

Pele
Mar que

virou "ser-
tão" (Ásia)

Animal dos
pastores 

da Lapônia
Casal

Cuida da 
pessoa com 
deficiência
Ligeireza

Trabalho
do hippie

Dar uma
resposta 

"matadora",
nas redes

sociais

Que verte
pranto

Globo;
esfera

Eduardo Cunha: ex-presidente da
Câmara dos Deputados que foi

preso em
2016

A (?): diz-
se do saber

obtido 
da expe-
riência

O conceito de inovação 

está dominando o 

mercado no mundo 

todo

Isso porque ela nunca se 
fez tão necessária para 
que as empresas, inde-

pendentemente de seu ramo, 
atinjam novas metas, supe-
rem desafi os e reinventem 
seus mercados frente aos 
tempos de mudança. Mas, 
onde o Brasil se encontra 
nesse cenário? Somos um 
país de empresas inovado-
ras? O que está sendo feito a 
respeito? A verdade é que a 
maioria das empresas ainda 
estão bastante perdidas dian-
te de tantas transformações.

Na maior parte do país, 
inovação é uma palavra 
seguida do “som de grilos”, 
indicando o silêncio. Quando 
alguém se pronuncia, há mui-
tas confusões conceituais. 
Tecnologias e metodologias 
aparecem de forma soltas, 
desconexas, difi cultando a 
assimilação dos empresá-
rios. O ponto é que, além de 
termos apenas 2% de nossa 
indústria pronta para aplicar 
novas tecnologias da cha-
mada Indústria 4.0, apenas 
isso, não signifi ca inovar. A 
tecnologia, de um modo ge-
ral, é apenas um dos meios 
para construir um cenário 
inovador.

Inovação é a gestão de 
ideias, de riscos, de com-
portamentos. São pequenas 
coisas que, aos poucos, mu-
dam os panoramas dentro 
da empresa e despertam dis-
rupções. Assim, ser inovador 
é dar ouvidos à sua equipe, 
gerir novas possibilidades, 
aplicar normas de gestão que 
incentivam a criatividade e, 
aí sim, aplicar tecnologias 
que tornem essas ideias em 
algo capaz de vencer as no-
vas barreiras impostas pelo 
mercado. Não se pode ter 
indústria 4.0 sem antes ter 

um mindset de inovação. 
Assim, ao brasileiro, pri-

meiro falta compreender 
bem esses conceitos para 
depois transformá-los em 
processos. É preciso que go-
verno e as empresas invistam 
nisso para então chegarmos 
a um padrão de competitivi-
dade mundial. Felizmente, 
alguns bons exemplos já 
começam a surgir. 

Um deles é o Projeto de 
Lei Complementar nº 2075, 
que quer instituir um Marco 
Legal de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação no estado de 
Pernambuco. A proposta é 
atrair empresas, promover 
desenvolvimento tecnológi-
co, e tornar lei o investimento 
em startups. Não é à toa que 
iniciativas assim partem do 
Nordeste do país. 

Na última década, a região 
se tornou um polo de energia 
renovável, investimentos em 
gestão e formação de empre-
sas de tecnologia. Porém, 
como dito, é o mindset o prin-
cipal propulsor da inovação, 
e não apenas a tecnologia. 

Apesar desses pequenos 
movimentos, o Brasil ainda 
tem um longo caminho pela 
frente. Em um mundo cada 
vez mais globalizado, onde as 
distâncias são encurtadas e 
a competitividade está cada 
dia maior, a inovação se torna 
uma questão sobrevivência. 
As nossas empresas precisam 
começar a se dedicar mais ao 
amanhã, em vez de fi carem 
apenas tentando apagar os 
incêndios de hoje. 

Desenvolver estratégias de 
longo prazo é a única forma 
de melhorarmos as nossas 
empresas e trazermos bons 
resultados para o nosso país. 
Só assim construiremos um 
cenário de inovação e pro-
gresso.

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

fundador da PALAS, consultoria 
em gestão da qualidade e inovação 

(www.gestaopalas.com.br).

Como anda a
inovação no Brasil?

Alexandre Pierro (*)

Refl exõesRefl exõesRefl exões
A Bélgica terminará o ano na 

liderança do ranking de seleções 
da Fifa. A seleção europeia, 
que conquistou o terceiro lugar 
na Copa do Mundo da Rússia, 
fechou a temporada com 1.727 
pontos, apenas um a mais que 
a campeã mundial, a França. A 
divulgação da relação ocorreu 
nesta quinta-feira (20),em Zu-
rique, na Suíça.

O Brasil ocupa a terceira colo-
cação, seguido pela vice-campeã 
mundial Croácia. A Inglaterra, 
em quinto, fecha o “top 5” do 
futebol mundial. A lista não 
apresentou alterações nos dez 
primeiros colocados com relação 
à divulgação anterior, que não in-
cluem, por exemplo, a Argentina, 

que fi cou com a 11ª colocação. 
A lista defi nirá os potes para o 
sorteio da Copa América de 2019, 
que será realizado no próximo dia 
24 de janeiro no Brasil.

Entre as seleções participan-
tes do torneio, o Uruguai ficou 
com o 7º lugar, a Colômbia com 
o 12º, o com o Chile com o 13º 
e o Peru com o 20º. Venezuela 
(31º), Paraguai (32º), Equador 
(57ª) e Bolívia (59º) completam 
a lista de sul-americanos. A 
próxima edição do ranking sairá 
no próximo dia 7 de fevereiro. 
Confira os dez primeiros: 1. 
Bélgica 2. França 3. Brasil 4. 
Croácia 5. Inglaterra 6. Portugal 
7. Uruguai 8. Suíça 9. Espanha 
10. Dinamarca (ANSA).

Em Trentino-Alto Ádige, localizada 
na fronteira, a cozinha é da Europa 
Central mas sofre grandes infl uên-

cias de Vêneto, e o doce típico italiano da 
região vem a ser o “Weihnachtsstollen”, 
feito com frutas cristalizadas e rum.

Já nos vales de Friuli se saboreia a “guba-
na”, doce com massa fementada e recheada 
de nozes, amêndoas, pinhão e uva-passa, 
aromatizada com grappa e marsala. No 
Vêneto, o doce de natal mais famoso é o 
“pandoro”, de Verona, onde também se 
produz o “nadalin”, pão adocicado macio 
em formato de estrela. 

Na região da Lombardia, reina o paneto-
ne, já que ele foi criado em Milão, enquanto 
em Cremona, além da “sbrisolona”, uma 
torta que parece um gigante biscoito de 
amêndoas, os doces a base de torrone são 
muito consumidos, pela valorização desse 
produto na região, que recebe anualmente 
um grande festival dedicado a ele.

No Piemonte, não pode faltar o “tronchet-
to di Natale”, doce nascido de uma antiga 
lenda, na qual a lenha de madeira deveria 
queimar lentamente na chaminé para 
trazer sorte. Os ingredientes são creme 
de castanhas e chocolate, unidos por ovo, 
manteiga, queijo mascarpone e chantily. 
Já no Vale d’Osta, o pão doce típico das 
festividades é a “micooula”, preparada com 
trigo e centeio, além de castanhas, fi gos 
secos e uva-passa.

Na Toscana, a antiga receita do “panforte”, 

de Siena, vem rica de frutas cristalizadas.

Conheça os doces 
típicos de Natal da Itália
O Natal italiano leva às mesas doces deliciosos, que mudam de região para região, baseados nas tradições e 
sabores locais. As matérias-primas tendem à produção territorial e as receitas recordam antigas histórias populares

no Lazio se degusta o “pangiallo romano”, 
doce antiguíssimo consumido durante o 
solstício de inverno.

Nas mesas de Molise aparecem os “cal-
ciuni”, raviole doce recheado de castanha 
e chocolate meio-amargo, enquanto na 
Puglia têm destaque as “cartellate”, pas-
ta doce frita e cocrante, enrolada como 
se fosse um cesto, fi nalizada com mel e 
canela. Na Campânia, o Natal vê na mesa 
os “struffoli”, deliciosas bolinhas de pasta 
doce frita, envolvidas em mel quente. Já na 
Calábria, não podem faltar os “mostaccio-
li”, doce a base de uva-passa, citrino, fi go, 
fruta seca, vinho e mel. A Sicília prepara 
o “buccellato”, um antigo doce em forma 
de rosca, recheado de frutas cristalizadas.

Na Sardenha, triunfa o pão em infi nitas 
versões, mas, sobretudo, aquele de sapa, 
a base de mosto de uva cozido lentamente 
e enfeitado com nozes, amêndoas, uva 
passa e raspas de limão. Muitos desses 
doces entraram para a história da cozinha 
italiana e internacional, sendo que alguns 
ainda receberam um espaço importante 
nas feiras e nos museus, que recontam 
as histórias, enriquecidas de lendas, mas 
dignas de serem conhecidas. 

Dessas delícias, o panetone, o mais famo-
so em todo o mundo, que nasceu em Milão, 
como pão enriquecido de fermento, mel 
e uva seca, tem grande culpa no sucesso 
italiano (ANSA).

Na Ligúria, o pão doce genovês atraves-
sou continentes, conquistandos os Estados 
Unidos com o nome de “genoa cake”, um 
doce com forma de cúpula em uma delicio-
sa massa de uva-passa, pinhão e cheio de 
laranjas cristalizadas. Na Emília-Romanha, 
o destaque é dado à “spongata”, torta na-
talina assada na manteiga, que prevê ainda 
mel, temperos, frutas secas, cristalizadas, 
ou cozidas na geleia. 

Na Toscana, a antiga receita do “pan-
forte”, de Siena, vem rica de frutas cris-
talizadas, e também assim são feitas as 
“pagnottelle”, que contam com fi go seco, 
uva-passa, pinhão, nozes e amêndoas. Na 
Úmbria, o “torciglione”, doce redondo com 
base de amêndoas, sobressai, enquanto 
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Bélgica fecha o ano na 
liderança do ranking da Fifa

SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn

Busca da Visão. UM RITO DE PASSAGEM. Este é o momento 
perfeito para se dedicar a uma busca de visão para reunir os sonhos 
tanto do estado de vigília quanto de suas visões noturnas. Sonhar pode 
ser uma ferramenta poderosa para ajudá-lo a conectar os dois e tudo 
isso faz parte do seu despertar ao poder da sua fonte. Permita que sua 
mente vagueie com intenção. Deixe sua imaginação guiá-lo. Quanto 
mais de seus sentidos você puder trazer para sua experiência, mais 
poderosa e vívida a experiência se tornará. Você está à beira de um 
limiar proeminente em sua jornada e as coisas irão mudar conforme 
você passar por isso. Reconheça até onde você chegou e saiba que há 
algumas coisas surpreendentes à sua frente nesta nova energia. Pen-
samento para hoje: Deixe suas visões do seu tempo de sonho e estado 
de vigília guiá-lo para as respostas que você procura, ou através desta 
transição e vê-lo como seu rito de passagem para a próxima fronteira. 
E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.
http://www. playingwiththeuniverse.com/
Tradução: Regina Drumond – reginamadrumond@yahoo.com.br
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Ativo  2017 2016
Circulante  8.488 8.478
Disponibilidades  1 1
Estoques  8.487 8.477
Não circulante
Permanente  418 409
Investimentos  418 409
Total do Ativo  8.906 8.887

Passivo  2017 2016
Circulante  68 57
Fornecedores de materiais e serviços  3 -
Dividendos propostos  37 35
Partes relacionadas  28 22
Patrimônio líquido  8.837 8.830
Capital social  2.665 2.665
Reserva de capital  6.077 6.077
Reserva de lucro  95 87
Total Passivo e Patrimônio Líquido  8.906 8.887

Balanços Patrimoniais

Buriti Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ.: 11.356.491/0001-24

Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31/12/2017 e de 2016 - Em Milhares de Reais
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016.

Diretoria: Santos de Araújo Fagundes - Diretor Superintendente; Klausner Monteiro - Diretor Superintendente; Claudemir José Corvalan - Contador - CRC 1SP116707/O-7.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
  Capital Reserva Lucro/Prejuizo
  Social de Capital Acumulados Total
Saldos em 31/12/2015  2.665 6.077 - 8.742
Lucro(Prejuízo)do Exercício  - - 123 123
Dividendos Propostos    (35) (35)
Saldos em 31/12/2016  2.665 6.077 88 8.830
Reserva de lucros a realizar    9 9
Dividendos Propostos    (2) (2)
Saldos em 31/12/2017  2.665 6.077 95 8.837

Demonstração do Resultado
  2017 2016
Receita operacional  9 123
Resultado de participações societárias  9 123
Resultado financeiro
Lucro (prejuizo) antes do IR e da contribuição social  9 123
Lucro (prejuízo) do exercício  9 123

Demonstração dos Fluxos de Caixa
  2017 2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro (prejuízo) antes do IR e da contribuição social  9 123
Itens provenientes das operações que não afetam o caixa:
Resultado de participações societárias  (9) (123)
Variações operacionais ativas e passivas que afetam o caixa:
(Acréscimo) decréscimo nos estoque de terrenos  (10) -

(Acréscimo) decréscimo em partes relacionadas  - 20
Acréscimo (decréscimo) em partes relacionadas e outros  6 (20)
Acréscimo (decréscimo) em fornecedores  3
Total das variações operacionais que afetam o caixa  (1) -
Fluxo de caixa das atividades investimentos:
Fluxo de caixa das atividades financeiras:
Disponibilidades no início do exercício  1 1
Disponibilidades no final do exercício   1  1

As Demonstrações Financeiras completas com suas Notas Explicativas, encontram-se à disposição na sede da Companhia.

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–
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RETIRADA DE PRÓ-LABORE DESIGUAIS
Empresa possui dois sócios administradores com pró-labore e reti-
radas desiguais, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE DESCONTAR ADIANTAMENTO SALARIAL NO RECIBO 
DE FÉRIAS, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que não há dispositivo legal que autorize desconto 
do recibo de férias referente a adiantamento salarial, desta 
forma, não recomendamos.

INFORMAÇÕES DE ESTAGIÁRIOS NO E-SOCIAL
Quando devemos efetuar as informações de estagiários no E-Social? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO COMO PESSOA JURÍDICA
Qual é a melhor forma de efetuar o pagamento para um Corretor de 
Imóveis, que presta serviços por um período determinado, pode se por 
RPA ou nota fiscal PJ? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA POR LIBERALIDADE PELA EMPRESA, 
INCIDE INSS E FGTS, FAZ MÉDIA PARA FÉRIAS E 13º?  

Será considerado gratificação o valor pago pelo empregador em 
virtude de um ajuste estabelecido entre empregado e empre-
gador, para cumprimento de uma meta, objetivo ou qualquer 
outro ajuste mutuo, ou por convenção coletiva. Nesse caso, a 
gratificação deverá ser tributada normalmente com INSS, FGTS 
e incide para férias e 13º salário. Art. 457 § 1º da CLT.

ABONO PECUNIÁRIO
O pagamento do abono pecuniário deve ser sempre 10 dias ou pode ser propor-
cional ao período de gozo? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

INÍCIO DA LICENÇA PATERNIDADE
A licença paternidade de 5 dias terá início a partir do nascimento da criança, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: HENRIQUE TAKESHI MASUTANI, estado civil solteiro, profi ssão téc-
nologo eletricista, nascido em São Paulo - SP (Registrado no 1º subdistrito de Santos 
- SP), no dia 02/01/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Minoru Masutani e de Tereza Yuriko Takamatsu Masutani. A pretendente: VANESSA 
KAZUMI IKEHARA, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida em Mauá - SP, no 
dia 21/06/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson 
Hidemori Ikehara e de Neide Masami Shomija Ikehara.

O pretendente: CARLOS ROBERTO PAFUME JUNIOR, estado civil divorciado, pro-
fi ssão analista de suporte, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 10/05/1979, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Roberto Pafume 
e de Claudia Maria Guio Pafume. A pretendente: JANAINA RAMOS DIAS, estado civil 
divorciada, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Capela do Socorro - SP, no dia 
30/01/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlito 
Gonçalves Dias e de Maria Conceição Ramos Dias.

O pretendente: OSWALDO TADEU LACERDA, estado civil divorciado, profi ssão apo-
sentado, nascido nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia 15/01/1963, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Oswaldo Lacerda e de Maria Luiza dos Santos 
Lacerda. A pretendente: MARIA DO ROCIO LIMA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Itambaracá - PR, no dia 09/05/1967, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Medeiros Lima e de Irene de Souza Lima.

O pretendente: LEANDRO FERREIRA MAIA, estado civil solteiro, profi ssão repositor, 
nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 19/08/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ferreira Maia e de Idalina Rosa Ribeiro Maia. 
A pretendente: ELIANE DA SILVA FIALHO SOBRINHO, estado civil solteira, profi ssão 
doméstica, nascida nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia 21/03/1984, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adelcidio Fialho Sobrinho e de Maria 
Helena Morgado da Silva.

O pretendente: CARLOS EDUARDO AMARAL MENDES, estado civil solteiro, profi s-
são advogado, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 12/04/1974, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Lusitano da Conceição Mendes 
e de Albina da Silva Amaral Mendes. A pretendente: AMANDA DE MICHE, estado civil 
solteira, profi ssão empresária, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia 03/05/1981, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Milton Carlos de Miche 
e de Inês Santovito de Miche.

O pretendente: GUSTAVO VICTORIO GUEDES, estado civil solteiro, profi ssão bancá-
rio, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 10/08/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Luiz Guedes Junior e de Sonia Regina 
Victorio Guedes. A pretendente: THAYS ANDREA BARBOSA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão publicitária, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 09/11/1991, 
residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Ivanildo da Silva Junior e de Claudia 
Aparecida Barbosa da Silva.

O pretendente: JUAN GABRIEL ALTENÇA, estado civil solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 08/07/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcelo de Araujo Altença e de Rosiani Rodrigues 
Gabriel Altença. A pretendente: PALOMA DOS ANJOS SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão analista de eventos, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia 24/11/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando Nunes da 
Silva e de Arminda Nunes dos Anjos Silva.

O pretendente: RICARDO KEIICHI NAKAZATO, estado civil solteiro, profi ssão biólo-
go, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 23/02/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Tsuneo Nakazato e de Haruko Nakazato. A 
pretendente: LUCIANA ABE, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta 
Capital, Indianópolis - SP, no dia 14/06/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Edison Shuiti Abe e de Neide Yoshiko Yamamoto Abe.

O pretendente: ALBERTO FERNANDES MEIRA, estado civil solteiro, profi ssão moto-
rista, nascido em Manoel Vitorino - BA, no dia 18/03/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Diolino da Silva Meira e de Maria Fernandes da Silva. 
A pretendente: TÊILMA LIMA SILVA, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida 
em Retirolândia - BA, no dia 11/02/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Tiago dos Santos Silva e de Maria Neide Lima Silva.

O pretendente: JOSÉ EDUARDO GONÇALVES BUSCARIOLLI, estado civil divorciado, 
profi ssão engenheiro civil, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 28/03/1959, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Filpo Buscariolli e de 
Maria Eunice Gonçalves Buscariolli. A pretendente: ANA MARIA RIBEIRO, estado 
civil solteira, profi ssão secretária, nascida em Santo André - SP (2º Subdistrito), no dia 
29/05/1963, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Benedito 
Candido Ribeiro e de Lazara da Silva Ribeiro.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DOUGLAS FERNANDES GALVÃO JUNIOR, divorciado, profi ssão 
economista, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/11/1975, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Douglas Fernandes Galvão e de Madalena Luiza 
Ranieri Galvão. A pretendente: REGIANE DOS SANTOS LOPES, solteira, profi ssão 
jornalista, nascida em São Paulo - SP, no dia 18/10/1978, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ubiratan de Mello Lopes e de Regina Maria dos 
Santos Lopes.

O pretendente: DANILO CARLETO, solteiro, profi ssão administrador, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 09/06/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Armando Carleto Filho e de Tania Filomena Lopes Carleto. A pretendente: 
ANA CAROLINA BORGES GIUBLIN, solteira, profi ssão administradora, nascida em 
Curitiba - PR, no dia 14/01/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Mario Luiz Giublin e de Rosangela Borges Giublin.

O pretendente: SANDRO GRAVINA VERGUEIRO, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 15/09/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Mota Vergueiro e de Maria Clelia 
Gravina Vergueiro. A pretendente: LUIZA PESTANA MOLINARO, solteira, profi ssão 
estilista, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 10/03/1992, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Luiz Lameirão Molinaro e de 
Evelin Izildinha Pestana.

O pretendente: RODRIGO LINCK DE ALMEIDA, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em Guaíba - RS, no dia 04/11/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Luis Gustavo de Almeida e de Elisete Ribeiro Linck. A 
pretendente: KARINE PÁMELA LEONEL DA SILVA, solteira, profi ssão designer, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 17/03/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Moreira da Silva e de Fátima Aparecida 
Leonel da Silva.

O pretendente: JOSÉ CARLOS STEINBERG, solteiro, profi ssão advogado, nascido em 
Campinas - SP, no dia 25/02/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de José Steinberg e de Cecilia Maria Steinberg. A pretendente: PATRIZIA 
COLELLA, solteira, profi ssão doutora de linguas, nascida em Nápoles, Itália, no dia 
29/07/1989, residente e domiciliada em Nápoles, Itália, fi lha de Fracesco Colella e de 
Carmela Palumbo.

O pretendente: ALEXANDRE RENAUT, solteiro, profi ssão comercial, nascido em 
Paris, França, no dia 14/03/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Francis Etienne Andre Renaut e de Aurea Lucia Gusman. A 
pretendente: BÁBARA RENAUT HORTENSE, solteira, profi ssão comercial, 
nascida no Americana - SP, no dia 21/01/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Hortense e de Alexandra Renaut 
Cavalheiro Hortense.

O pretendente: JACOB PEDRO CAROLO, viúvo, profi ssão aposentado, nascido em 
Pontal - SP, no dia 23/02/1926, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Pedro Carolo e de Carolina Albertine. A pretendente: KATIA APARECIDA 
FERREIRA FORTI, divorciada, profi ssão secretária, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 14/08/1962, residente e domiciliada na Vila Paulista, São Paulo - SP, fi lha de Nleosn 
Pedro Forti e de Neusa Ferreira Forti.

O pretendente: VINICIUS MORAES FARINHAS, solteiro, profissão médico, 
nascido em Santos - SP, no dia 22/10/1984, residente e domiciliado no Itaim Bibi, 
São Paulo - SP, filho de Adilson Farinhas e de Edna da Costa Moraes Farinhas. 
A pretendente: ARIANNE CAMILLA SILVÉRIO GANDARA, solteira, profissão 
internacionalista, nascida em Goiânia - GO, no dia 24/02/1983, residente e 
domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, filha de Jefferson Gandara Pereira e de 
Gercinair Silvério Gandara.

O pretendente: GUILHERME CASTRO MATHEUS, solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em São José do Rio Preto - SP, no dia 23/08/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Roberto Matheus e de Neusa de Jesus 
Castro Matheus. A pretendente: MARIANA DE ABREU, solteira, profi ssão professora, 
nascida em São José dos Campos - SP, no dia 30/07/1990, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luis Carlos de Abreu e de Meire Pulheis de 
Abreu.

O pretendente: TARCISIO RODRIGUES JOAQUIM, divorciado, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 19/09/1968, residente e domiciliado na Vila Olímpia, 
São Paulo - SP, fi lho de Clovis Joaquim Morotti e de Zilda Aparecida Rodrigues Joaquim. 
A pretendente: DULCINÉIA APARECIDA RODRIGUES, divorciada, profi ssão 
empresária, nascida em Taubaté - SP, no dia 16/02/1979, residente e domiciliada na 
Vila Mascote, São Paulo - SP, fi lha de Luis Carlos Rodrigues e de Raquel Laurinda dos 
Santos Rodrigues.

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

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

A pretendente: MARCELA VIEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, pro-
fi ssão tradutora, nascida em Poços de Caldas - MG, no dia 03/09/1982, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Leite Vieira e de Teresinha Moreira Vieira. A 
pretendente: MARIA CECILIA WINTER, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão conservadora, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 09/02/1981, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Carlos Eduardo Winter e de Lucile Maria Floeter.

O pretendente: ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão zelador, nascido em Carlos Chagas - MG, no dia 07/05/1974, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Nunes dos Santos e de Maurina Oliveira de 
Jesus. A pretendente: MARLUCE DANIEL DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Glória do Goitá - PE, no dia 26/03/1963, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Daniel Severino de Souza e de Davina José de Santana.

O pretendente: JULIO CESAR TADEU DOS SANTOS DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão comerciário, nascido em Santo André - SP, no dia 05/07/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Nilson Melquides da Silva e de Maria 
Aparecida dos Santos. A pretendente: GISELE CRISTINA FERNANDES DAS MERCES, 
nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão assistente administrativo, nascida 
em Santo André - SP, no dia 27/02/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Eliazar Anastacio das Merces e de Sandra Aparecida Fernandes das Merces.

O pretendente: DANILO MARDEGAM RAZENTE, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão médico, nascido em Maringá - PR, no dia 15/09/1990, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Adolfo Razente Neto e de Maria Lúcia Mardegam Razente. A 
pretendente: BIANCA LEAL DE ALMEIDA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão médica, nascida em Curitiba - PR, no dia 31/08/1988, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de José Jesuitas de Almeida e de Silzéte Aparecida Leal de Almeida.

O pretendente: ELTON REIS MONEZI, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, pro-
fi ssão arquiteto, nascido em Mandaguaçu - PR, no dia 21/03/1979, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Gonzaga Caetano Monezi e de Nadir Reis Monezi. O 
pretendente: WILDINEY RONI DRAGOJEVIC OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão estilista, nascida em Santo André - SP, no dia 19/06/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Wagner Rogerio das Dores Oliveira 
e de Patricia Aparecida Dragojevic.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: DAVID HOWEL, estado civil divorciado, profi ssão urbanista, nascido na 
Inglaterra, no dia (01/03/1975), residente e domiciliado na Inglaterra, fi lho de Ian Richard 
Edmund Howel e de Hilary Ann Howel. A pretendente: LUDMILA NONATO DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 
(20/05/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aguinaldo 
Ferreira da Silva e de Zilda Nonato da Silva.

O pretendente: DANIEL ALMEIDA KAPAMADJIAN, estado civil solteiro, profi ssão téc-
nico autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia (19/07/1982), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alfredo Kapamadjian e de Marlinda Almeida 
Kapamadjian. A pretendente: FERNANDA MOREIRA FELICIO, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em Santo André - SP, no dia (01/09/1980), residente e 
domiciliada em Santo André - SP, fi lha de Gonçalo Felicio e de Veronica Moreira Felicio. 
Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do 1º Subdistrito da Comarca 
de Santo André, neste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: ROBERTO EGIDIO MARQUES FARIAS, estado civil solteiro, profi ssão 
polidor, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (14/02/1972), residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Alves Farias e de Yolanda Marques 
Farias. A pretendente: LUCINEIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão dona de 
casa, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (08/01/1965), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Irene da Silva.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O mais antigo dinossauro carnívoro 
do mundo é italiano: chama-se 
Saltriovenator Zanellai e é um cera-

tossauro jovem que viveu há 200 milhões de 
anos na região onde se localiza atualmente 
a Lombardia. A descoberta foi feita pelos 
paleontólogos Cristiano Dal Sasso, Simo-
ne Maganuco e Andrea Cau, em pesquisa 
publicada pela revista “Peer J.” 

Com quase oito metros de comprimento 
e pesando uma tonelada, a criatura era 
considerada uma máquina de guerra. Ela 
tinha dentes afi ados como punhais e patas 
fortes como o aço. Primeiro dinossauro ita-
liano do período jurássico, o Saltrioenator 
que remonta ao aparecimento de grandes 
espécies carnívoras que data de 25 milhões 
de anos atrás. Ele vivia nas praias tropi-
cais e nas fl orestas que cobriam a porção 
ocidental da Lombardia.

O animal tem dimensões impressionantes 
para a época, com um crânio de 80 centí-
metros, além de ser armado com dentes 
afi ados e patas dianteiras com quatro 
dedos, três dos quais tinham poderosas 
garras. A anatomia do gigante sugere que Dinossauro Saltriovenator Zanellai.

Dinossauro carnívoro
mais antigo do mundo é italiano
O animal tem dimensões impressionantes para a época, com um crânio de 80 centímetros, além de ser 
armado com dentes afi ados e patas dianteiras com quatro dedos, três dos quais tinham poderosas garras

as asas das aves possam derivar da fusão 
dos três primeiros dedos dos dinossauros 
terópodes.

“Embora fragmentário, o esqueleto mos-
tra um mosaico de caracteres anatômicos 
ancestrais e derivados”, afi rma o paleontó-
logo do Museu de História Natural de Milão, 
Cristiano Dal Sasso, que, para conseguir 
identifi car as ossadas mais fragmentadas, 
foi para a Califórnia para encontrar a posi-
ção precisa dos esqueletos. “Nem todos os 
fragmentos se encaixam, mas muitos são 
adjacentes e nos permitem reconstruir a 
forma dos ossos inteiros. Para completar o 
quebra-cabeça, utilizamos uma impressora 
3D”, explica.

Nos restos do Saltriovenator, foram 
encontradas mordidas roedores e inverte-
brados marinhos, um sinal de que a carcaça 
permaneceu no fundo do mar por meses 
ou anos antes de se fossilizar. A descoberta 
foi feita em 1996, no vilarejo de Saltrio, em 
uma pedreira conhecida por fornecer blo-
cos para o Teatro Scala e a Galeria Vittorio 
Emanuele, em Milão, bem como à Capela 
de Colleoni, em Bergamo (ANSA).
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COOPERBRAC - Cooperativa Agrícola do Brasil Central
CNPJ/MF 15.759.617/0001-62 - NIRE 3540016062-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Cooperados da Cooperbrac Cooperativa Agrícola do Brasil
Central, a se reunirem em sua sede social á Av. Presidente Wilson, nº 4772, Vila
Independência - São Paulo - SP, CEP- 04220-001, no dia 10.01.2019, 1ª convocação as
8:00 horas, 2ª convocação as 9:00 horas e em 3ª convocação as 10:00 horas, em
Assembleia Geral Extraordinária para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: a)
Mudança de endereço da Matriz, NIRE 3540016062-4, CNPJ/MF 15.759.617/0001-62 da
Av. Presidente Wilson nº 4772, Vila independência, São Paulo, SP, CEP 04220-001,
PARA á Rua Roberto Koch nº 502, Vila Independência, São Paulo, SP, CEP - 04221-060
e da Filial, NIRE 3590566166-3 e CNPJ/MF 15.759.617/0003-24, da Rua Roberto Koch nº
502, Vila Independência, São Paulo, Capital, CEP - 04221-060, PARA, á Av. Presidente
Wilson nº 4772, Vila independência, São Paulo, SP, CEP 04220-001.

São Paulo, 21 de dezembro de 2018. Diretor Presidente: Sylla Burani Junior.
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Especial

O número de domicílios brasileiros 
com televisão apta a receber sinal 

digital cresceu de 2016 para 2017, ao 
atingir a marca de 54,3 milhões. Isso re-
presenta 79,8% das casas com aparelho 
televisor no país. Em 2016, o percentual 
era de 71,5%. O aumento ocorreu em 
proporções semelhantes tanto na área 
rural quanto em centros urbanos. O cres-
cimento foi registrado paralelamente ao 
processo de gradual extinção do sinal 
analógico no país.

O desligamento do sinal analógico come-
çou em 2016 no país. Até o fi nal de 2017, 
quando foi feita a pesquisa, isso já havia 
ocorrido em Brasília, São Paulo, Goiânia, 
Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Recife, 
Rio de Janeiro e Vitória, além de diversos 
municípios do interior.

Ao longo deste ano, o cronograma teve 
sequência e o sinal foi interrompido em 
outras capitais. O desligamento da trans-
missão analógica em todo o país deverá 
estar concluído até o fi m de 2023.

A analista da Coordenação de Trabalho 
e Rendimento do IBGE,  Adriana Berin-
guy, lembra que a implantação do sinal 
digital também segue um cronograma. 
"Enquanto 79,8% dos domicílios têm 
aparelhos em condições de receber esse 
sinal, ele está de fato sendo recebido em 
66% dos domicílios. A diferença entre 
estar preparado e estar efetivamente 
recebendo o sinal ocorre porque a trans-
missão digital não está disponibilizada 
ainda em todo o país.”

O suplemento também revelou que, 
entre os domicílios com televisão, 69,7% 
tinham aparelhos de tela fi na em 2017. 
Esse percentual representa aumento em 
comparação aos 65% registrados em 2016. 
De outro lado, houve queda no número de 
casas com aparelhos antigos. Em 2017, 
os televisores de tubo existiam em 38,9% 
desses domicílios. Um ano antes, eram 
44,9%. O iminente desligamento do sinal 
analógico é apontado como um dos elemen-
tos que infl uencia a busca por aparelhos 
mais modernos.

Antonio Cruz/ABr

O número de domicílios com TV apta a receber sinal digital atingiu a marca
de 54,3 milhões, ou 79,8% das casas com aparelho televisor.

A pesquisa mostra ainda que, de 2016 
para 2017, houve leve aumento no número 
de casas sem televisão. Isso ocorreu tanto 
na área urbana, onde o crescimento foi de 
2,1% para 2,6%, quanto na área rural do 

país, que saltou de 7,1% para 7,7%. Para a 
analista do IBGE, os dados refl etem a busca 
por outras mídias e têm ligação ao abandono 
dos televisores de tubo (ABr).

Aumenta número de casas com 
televisão apta a receber sinal digital

João Pedro C.Dorado

Passou de 64,7% para 69,8% o 
número de brasileiros com 10 anos 
ou mais (181 milhões da população) 
que acessaram a internet de 2016 
para 2017

Léo Rodrigues/Agência Brasil

São quase 10 milhões de novos usuários na compara-
ção entre o último semestre de cada ano. Os dados 
constam no suplemento Tecnologias da Informação 

e Comunicação da Pnad Contínua, divulgado ontem (20) 
pelo IBGE. Em todas as regiões, houve variação positiva 
entre quatro e seis pontos percentuais. "Em um ano, houve 
um avanço de quase 10 milhões usuários de internet. Isso 
está ocorrendo em diversos grupos etários, tanto entre os 
jovens quanto entre os mais velhos", explica a analista da 
Coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE, Adriana 
Beringuy.

Proporcionalmente, o maior crescimento ocorreu en-
tre as pessoas com 60 anos ou mais, com alta de 25,9%. 
Também houve aumento de 7,4% no uso da internet entre 
adolescentes de 10 a 13 anos. Nesta faixa etária, 71,2% 
das pessoas já acessaram o ambiente virtual e 41,8% têm 
telefone celular pessoal. No último trimestre de 2017, 
16,3% da população brasileira com 10 anos ou mais fi ze-
ram uso da internet através da televisão. Em 2016, esse 
percentual foi de 11,3%. Esse aumento de 5 pontos per-
centuais foi o mais expressivo. "[Isso] é viabilizado pelas 
Smart TVs, que vem ganhado cada vez mais espaço no 
mercado", diz Adriana.

No caso dos celulares, houve um salto de 2,4 pon-
tos percentuais, saindo de 
94,6% para 97%. De outro 
lado, em 2016, 63,7% dos 
usuários acessaram a web 
através de um computador, 
percentual que caiu para 
56,6% em 2017. A redução 
no tablet foi de 16,4% para 
14,3%. A pesquisa também 
mostrou que de 2016 para 
2017, cerca de 835 mil 
casas deixaram de ter um 
computador. Em relação aos 
tipos de conexão, a banda 
larga móvel é mais usada, 
com presença em 78,5% 
dos domicílios. A banda 
larga fixa está em 73,5%. A 
internet discada se mostrou 
irrelevante: apenas 0,4% dos domicílios com acesso 
registraram esse tipo de conexão.

Os dados de banda larga não são uniformes para todo 
o país. "Em áreas mais afastadas, prevalece a banda 
larga móvel", explica Adriana. Em comunidades da fl o-
resta amazônica, por exemplo, há maior difi culdade de 
implantação de internet a cabo. Dessa forma, na Região 
Norte, em 88,7% dos domicílios com acesso à internet, 
as pessoas se conectam usando serviços de banda larga 
móvel, enquanto em apenas 48,8% das casas há banda 
larga fi xa.

Outro dado que consta na pesquisa diz respeito à fi na-

Em 55,3% dos domicílios com televisão, a TV por assinatura não foi contratada por ser considerada cara.

Número de usuários de internet cresce 
10 milhões em um ano no Brasil

lidade de uso. O acesso para enviar e-mails foi relatado 
por 66,1% dos usuários, uma queda em relação aos 69,3% 
de 2016. De outro lado, houve aumentos expressivos na 
utilização da internet para fazer chamadas de voz ou de 
vídeo, que saltou de 73,3% para 83,8%, e para assistir a 

programas, séries e fi lmes, 
número que saiu de 74,6% 
e alcançou 81,8%.

A falta de conhecimento 
é a principal causa para não 
acessar a rede mundial de 
computadores. O motivo 
foi citado por 38,5% dos 
entrevistados. "A população 
que afi rma não saber usar a 
internet é maior na região 
urbana do que na região 
rural. Pode influenciar o 
fato de a região rural ter 
uma estrutura etária mais 
jovem. E apesar do acesso 
à internet entre a população 
mais velha ter crescido de 

forma mais expressiva, os idosos ainda são os que a utili-
zam em menor proporção", analisa Adriana. Somadas, não 
saber usar a internet e a falta de interesse foram as razões 
apresentadas por 75,2% das pessoas que não acessam a 
internet. O preço, a indisponibilidade do serviço na região 
e o custo do equipamento necessário para o acesso estão 
entre as outras explicações.

Preço e desinteresse são 
motivos mais citados
para não ter TV fechada

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
(Pnad Contínua) revelou que, de 2016 para 2017, houve leve 

queda do alcance do serviço de televisão por assinatura. 
No último trimestre do ano passado, 32,8% dos domicílios 
com TV tinham contratos com empresas que oferecem 
acesso a canais por cabo, satélite ou outra tecnologia. Esse 
percentual era de 33,7% no mesmo período de 2016.

Os dados foram divulgados ontem (20). Os dois principais 
motivos alegados para a não aquisição do serviço estão 
relacionados com o preço e a falta de interesse.

Em 55,3% dos domicílios com televisão, a TV por assi-
natura não foi contratada em 2017 por ser considerada 
cara. Em outros 39,8%, a razão alegada foi o desinteresse. 
"Em conjunto, esses dois motivos já abrangiam 95,1% 
dos domicílios com televisão sem esse serviço", registra 
a publicação. Apenas em 1,6% das casas, alegou-se que a 
contratação não ocorreu por falta de disponibilidade de TV 
por assinatura na área.

Parte do desinteresse pode estar relacionada com a 
preferência por serviços de streaming, como o Netfl ix. O 
suplemento revelou que 81,8% dos brasileiros que usaram 
a internet em 2017 tiveram como um dos objetivos assistir a 
vídeos, incluindo programas, séries e fi lmes. Esse percentual 
era de 74,6% em 2016, o que signifi ca que houve crescimento 
de 7,2 pontos percentuais. A pesquisa também mostrou que 
cresceu o uso de televisores para o acesso à internet.

"Há mais pessoas utilizando a TV, não apenas para a 
programação televisiva tradicional", diz Adriana Beringuy, 
analista da Coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE. 
Ela avalia que as Smart TVs, que permitem a conexão com 
a web, vêm ganhado cada vez mais espaço no mercado. De 
acordo com a pesquisa, no último trimestre de 2017, 16,3% 
da população brasileira com 10 anos ou mais fi zeram uso da 
internet por meio da televisão. Em 2016, esse percentual 
foi de 11,3% (ABr).

Valter Campanato/ABr

O acesso para enviar e-mails foi relatado por 
66,1% dos usuários.
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