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“O erro é uma coisa 
positiva, porque, 
por ele, chega-se a 
descobrir a verdade“.
Fiódor Dostoiévski (1821/1881)
Escritor russo
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Jair Bolsonaro tem 57,5% 
de aprovação, mostra 
pesquisa CNT/MDA
Pesquisa da Confedera-

ção Nacional do Trans-
porte (CNT) em par-

ceria com o Instituto MDA, 
divulgada ontem (26), indica 
que a avaliação pessoal do 
presidente Jair Bolsonaro 
conta com 57,5% de aprova-
ção, 28,2% de desaprovação e 
14,3% dos entrevistados não 
souberam opinar. 82,7% dos 
entrevistados declararam ter 
votado para presidente no 
pleito de 2018. Desses, 70,4% 
estão satisfeitos com o voto; 
15,9% estão muito satisfeitos; 
e 7,6% estão arrependidos.

Dos 2.002 entrevistados, 
38,9% consideram positivo 
o governo federal e 19% o 

melhorou. Para 19,4%, que 
está igual e 14,5% afi rmam que 
houve piora. Dos entrevistados, 
53,3% confi am que a segurança 
pública terá melhoras, 17,5% 
dizem que vai piorar e 26,3% 
acreditam que vai fi car igual. 
Para 51,3% a emprego vai 
melhorar, 17,2% afi rmam que 
vai piorar e 28,7% acreditam 
que fi cará como está. Segun-
do 33,8% dos entrevistados, 
a renda mensal vai aumentar. 
Para 9,6% , vai diminuir e 51,2% 
dizem que vai fi car igual. 

Dos 2.002 ouvidos, 41,7% 
acreditam que haverá melho-
ra no atendimento à saúde, 
19,2% acreditam que vai pio-
rar e 36% não vê mudanças. 

55,4% dos brasileiros avaliam que o governo Bolsonaro melhorou em relação ao de Temer.

Para 24,3%, está igual, enquanto 8,7% acham que piorou.

Para 47,2%, a educação vai 
melhorar, 15,6% afi rmam que 
vai piorar e 34,8% confi am que 
se manterá como está. Para 
62,2% dos entrevistados, foi 
positiva a reestruturação de 
ministérios e órgãos federais, 
21,3% desaprovam. A elevação 
do salário mínimo para R$ 998 

contou com 29,5% aprovação e 
66,9% de desaprovação.

O decreto que fl exibiliza a 
posse de armas conta com 
42,9% de aprovação e 52,6% 
de rejeição. A discussão sobre 
a reforma da Previdência tem 
43,4% de aprovação e 45,6% 
desaprovação. O pacote anti-

crime tem 62% de avaliação 
positiva e 18,8% de desapro-
vação. Foram ouvidas 2.002 
pessoas em 137 municípios 
nas cinco regiões do país, de 
21 a 23 de fevereiro. A mar-
gem de erro é de 2,2 pontos 
percentuais com 95% de nível 
de confi ança (ABr).

avaliam como ruim. Para 29%, 
a gestão é considerada regular 
e 13,1% não souberam respon-
der. Os desafi os considerados 
prioritários são: aperfeiçoar os 
sistemas de saúde, segurança, 
educação, além de combater 
a corrupção, gerar emprego e 
incrementar a economia. Na 
comparação com seus ante-
cessores, 55,4% dos brasileiros 
avaliam que o governo Bolso-
naro melhorou em relação à 
gestão de Michel Temer. Para 
24,3%, está igual, enquanto 
8,7% dos entrevistados defen-
deram que piorou. 

No comparativo com o gover-
no de Dilma Rousseff, 55,9% 
avaliam que a gestão atual 

Confi ança da Indústria 
O Índice de Confi ança da Indús-

tria, medido pela FGV, subiu 0,8 
ponto de janeiro para fevereiro e 
chegou a 99 pontos, em uma escala 
de zero a 200 pontos. Esse é o maior 
nível do indicador desde agosto do 
ano passado. Segundo a FGV, essa 
segunda alta do ano da confi ança 
do empresário da indústria mostra 
que o índice se aproxima dos 100 
pontos e indica que o setor começa 
a se afastar do fraco desempenho 
do segundo semestre de 2018.

A parceria entre a Embraer e 
a Boeing foi aprovada por 96,8% 
dos votos válidos dos acionis-
tas da fabricante brasileira, na 
assembleia extraordinária rea-
lizada ontem (26). Os acionistas 
aprovaram a proposta que 
estabelecerá uma joint venture 
composta pelas operações de 
aeronaves comerciais e servi-
ços relacionados da Embraer. 
A Boeing deterá 80% da nova 
empresa e a Embraer os 20% 
restantes.

A transação avalia 100% das 
operações de aeronaves comer-
ciais da empresa em US$ 5,26 
bilhões e contempla um valor 
de US$ 4,2 bilhões pela parti-
cipação de 80% da Boeing na 
joint venture. Os acionistas da 
Embraer também aprovaram 
a criação de uma joint venture 
para promover e desenvolver 
novos mercados para o avião 
multimissão KC-390. Sob os 
termos da parceria proposta, a 
Embraer deterá 51% das ações 

da joint venture. 
“Essa importante parceria 

posicionará as duas empresas 
para oferecer uma proposta 
de valor mais robusta a nossos 
clientes e investidores, além 
criar mais oportunidades para 
nossos empregados. Nosso 
acordo criará benefícios mútu-
os e aumentará a competitivi-
dade tanto da Embraer quanto 
da Boeing”, disse o presidente e 
CEO da Embraer, Paulo Cesar 
de Souza e Silva.

A Embraer informou, por 
meio de nota, que os negócios 
de defesa e jatos executivos 
e as operações de serviços da 
empresa associados a esses 
produtos permanecerão como 
uma empresa independente e 
de capital aberto. “Uma série 
de acordos com foco na cadeia 
de suprimentos, engenharia e 
instalações garantirá benefícios 
mútuos e maior competitividade 
entre a Boeing, a joint venture 
e a Embraer”, diz a nota (ABr).

A transação avalia 100% das operações de aeronaves comerciais 

da empresa em US$ 5,26 bilhões.

A taxa de desemprego na 
região metropolitana de São 
Paulo manteve-se estável, ao 
passar de 15,1%, em dezem-
bro de 2018, para 15,3%, em 
janeiro de 2019, segundo a 
pesquisa da Fundação Se-
ade e do Dieese. O número 
estimado de desempregados 
foi 1.699 mil pessoas, 18 mil 
a mais que no mês anterior. 
Segundo os dados, esse nú-
mero se deve ao fechamento 
de 48 mil postos de trabalho 
(-0,5%), número maios do 
que a redução da População 
Economicamente Ativa, que 
registrou 30 mil pessoas dei-
xando o mercado de trabalho 
da região (-0,3%).

Em janeiro o nível de ocupa-
ção caiu -0,5% e o contingente 
de ocupados foi estimado em 
9.403 mil pessoas, resultado 
atribuído a  reduções no 
Comércio e reparação de 
veículos automotores e mo-
tocicletas (-37 mil postos de 
trabalho, ou -2,2%), na Cons-
trução (-31 mil, ou -5,2%) 
e, em menor medida, na 

José Cruz/ABr

Antonio Milena/ABr

O ministro da Educação, 
Ricardo Vélez, defendeu ontem 
(26), em audiência pública no 
Senado, aumentar o número de 
estudantes nas salas de aula das 
universidades públicas. Tam-
bém disse ser favorável às cotas 
“enquanto não for resolvida a 
questão do ensino básico de 
qualidade para todos”. Segundo 
os dados do último Censo da 
Educação Superior, de 2017, 
há, em média, quase 30 estu-
dantes para cada professor, no 
setor privado. Nas instituições 
públicas, essa relação é de 12 
estudantes por professor.

“Poderíamos utilizar a exce-
lente qualidade acadêmica das 
nossas universidades públicas 
colocando mais alunos em sala 
de aula, aumentando as vagas 
no setor público”, defendeu. De 
acordo com o Censo, a maior 
parte das matrículas do ensino 
superior está em instituições pri-
vadas. Dos cerca de 8,3 milhões, 
aproximadamente 2 milhões 
estão em instituições públicas. O 
ministro descartou, no entanto, a 
privatização dessas instituições. 
“Universidade pública não deve 
ser privatizada. Mas, por ser 
pública, precisa ser gerida com 
responsabilidade”, disse. 

Vélez também defendeu as 

Ministro da Educação, 

Ricardo Vélez.

O número de casos prováveis 
de dengue registrados no Brasil 
em janeiro  mais que dobrou em 
comparação ao mesmo perío-
do de 2018. De acordo com o 
Ministério da Saúde, até o dia 
2 de fevereiro, o aumento era 
de 149%, passando de 21.992 
para 54.777 casos prováveis – 
uma incidência de 26,3 casos 
por 100 mil habitantes. Foram 
registradas cinco mortes pro-
vocadas pela doença, sendo 
uma no Tocantins, uma em São 
Paulo, duas em Goiás e uma no 
DF. Em 2018, foram notifi cados 
23 óbitos por dengue.

De acordo com o boletim, 
a região Sudeste concentra 
60% (32.821) do total de casos 
registrados no país em 2019. 
Em seguida estão as regiões 
Centro-Oeste, com 10.827 
casos de dengue; Norte, com 
5.224 casos; Nordeste, com 
4.105 casos e Sul, com 1.800 
casos. Em relação à incidência, 
que considera a proporção de 
casos com o número de habi-
tantes, Centro-Oeste e Sudeste 
apresentam os maiores dados: 
67,3 casos por 100 mil habi-
tantes e 37,4 casos por 100 mil 
habitantes, respectivamente.

Quando comparados os da-

Mosquito Aedes aegypti

O ex-governador do Rio de 
Janeiro Sérgio Cabral admitiu 
ontem (26), pela primeira vez 
ofi cialmente, o recebimento 
de propina ao longo de sua 
carreira política. Ele prestou 
depoimento perante o juiz 
Marcelo Bretas, da 7ª Vara Fe-
deral Criminal. Perguntado por 
Bretas por que havia mudado 
de ideia, Cabral respondeu que 
a decisão foi fruto de refl exões 
feitas durante todo o tempo 
em que está preso. “Em nome 
da minha família e da história, 
resolvi falar a verdade”.

Em seguida, Bretas pergun-
tou sobre a Operação Fatura 
Exposta, que investigou o pa-
gamento de propinas na área da 
saúde, quando o médico Sergio 
Côrtes foi secretário estadual 
de Saúde de 2007 a 2013, no 
governo de Cabral. “Antes de 
assumir, eu fi z a primeira ação 
grave para um chefe de Esta-
do. Apresentei o [empresário] 
Arthur Soares. Ele havia me 

Ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que está preso 

desde 2016.
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Ex-governador do Rio, Cabral assume 
recebimento de propinas em depoimento

de Pezão ao governo do estado 
custou R$ 400 milhões. Ao ser 
lembrado por Bretas de que, 
anteriormente, tinha negado 
esses fatos, Cabral declarou 
que havia faltado com a verda-
de: “Eu peço desculpas, porque 
eu menti.”

Questionado por Bretas 
por que ele sempre havia dito 
que o dinheiro de propina era 
caixa 2, Cabral respondeu que 
era difícil admitir, dizer que 
havia roubado. “Dói muito. 
Hoje não me dói mais”. Sobre 
a participação de sua esposa, 
a advogada Adriana Ancelmo, 
no esquema de pagamento de 
propina, o ex-governador ne-
gou”.  A mudança de postura 
de Cabral refl ete a troca dos 
responsáveis por sua defesa, 
que era feita pelo advogado 
Rodrigo Roca, substituído por 
Marcio Delambert, com objeti-
vo de diminuir o total das penas 
impostas a ele, que já chega a 
200 anos de prisão (ABr).

ajudado em campanhas em 
caixa 2. Eu disse ao Côrtes que 
íamos combinar uma propina: 
‘3% para mim e 2% para você’. 
O Côrtes se sentiu muito à 
vontade para me apresentar 
o Miguel Iskin [empresário da 
área de equipamentos médi-
cos, também condenado por 
corrupção].”

O juiz Marcelo Bretas pediu 
a Cabral que detalhasse como 
funcionava o grupo político 

em sua administração, e o 
ex- governador citou ainda o 
então vice-governador e secre-
tário de Obras, Luiz Fernando 
Pezão, entre os que recebiam 
propinas. “Para o Pezão, eram 
cerca de R$ 150 mil por mês. 
O Eduardo Paes, como meu se-
cretário de Esportes, jamais re-
cebeu benefícios. Mas recebeu 
doações do Iskin e do Arthur 
Soares para sua campanha”. 
Segundo Cabral, a campanha 

Embraer: acionistas aprovam 
parceria com a Boeing

Ministro defende mais 
alunos nas universidades

cotas nas universidades. “É 
importante que todos tenham 
acesso a universidade em pé de 
igualdade. E aí está nossa dívida 
social. Temos cotas. Defendo as 
cotas enquanto não for resolvida 
a questão de ensino básico de 
qualidade para todos”. Vélez 
voltou a defender a melhora da 
educação básica, que vai do en-
sino infantil até o ensino médio, 
como forma de melhorar a qua-
lidade da educação brasileira. 

Ao menos três parlamentares 
questionaram o ministro em re-
lação à mensagem enviada pelo 
MEC a escolas com uma carta 
para ser lida aos estudantes. 
Os principais pontos criticados 
foram o pedido para gravar 
estudantes e o uso do slogan 
de campanha do presidente 
Jair Bolsonaro: “Brasil acima 
de tudo. Deus acima de todos”. 
O ministro reconheceu que 
errou em determinados pontos 
da mensagem. “O slogan de 
campanha foi um erro. Já tirei. 
Quanto à fi lmagem. Só será 
divulgada com a autorização da 
família”, disse. Vélez defendeu 
a prática de cantar o Hino Na-
cional: “É amor à pátria” (ABr).

Dengue: casos aumentaram 
149% em janeiro

dos entre 2018 e 2019, o Sul 
apresenta o maior índice de 
crescimento de casos, 597,7%, 
passando de 258 para 1.800 
casos prováveis. O Sudeste teve 
aumento de 472,6%, saindo de 
5.732 para 32.821 casos. O Norte 
tem índice de 233%, saindo de 
1.569 para 5.224 casos. E o Nor-
deste registra crescimento de 
37,6%, passando de 2.983 para 
4.105 casos. O Centro-Oeste, 
segundo o balanço, é a única 
região do país que apresentou 
redução nos números, de 5,4%, 
saindo de 11.450 para 10.827 
casos prováveis de dengue.

O levantamento mostra que 
dois estados registraram au-
mento de mais de 1.000% no 
número de casos de dengue:   
Tocantins e São Paulo (ABr).

Taxa de desemprego fi ca 
estável na Grande SP

Indústria de Transformação 
(-7 mil, ou -0,5%), enquanto 
houve aumento nos Serviços 
(28 mil, ou 0,5%).

A pesquisa mostrou que o 
número de assalariados na 
região metropolitana de São 
Paulo teve queda de -0,2%, 
devido às elevações no setor 
privado (0,6%) e reduções no 
setor público (-7,2%). No setor 
privado, o assalariamento com 
Carteira de Trabalho assinada 
aumentou (1,0%), enquan-
to diminuiu o sem carteira 
(-1,7%). Houve, ainda, eleva-
ção da ocupação entre os au-
tônomos (0,7%) e diminuição 
entre empregados domésticos 
(-2,0%) e os classifi cados nas 
demais posições (-5,1%)

De acordo com a pesquisa, 
entre dezembro de 2018 e 
janeiro de 2019, o rendimento 
médio real dos ocupados fi cou 
estável em -0,1%, equivalendo 
a R$ 2.055,00 na região me-
tropolitana de São Paulo. O 
rendimento dos assalariados 
diminuiu -0,7% passando a 
valer R$ 2.127,00 (ABr).
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Sapato velho
Sabe aquela pessoa 

que ao longo de muitos 

anos construiu um 

lindo projeto e foi 

levianamente trocada 

por outra mais nova 

durante ou após um 

momento de crise?

Hoje temos novas confi -
gurações desse cenário, 
incluindo o inverso e a 

questão profi ssional: empresas 
que demitem colaboradores 
antigos pelas promessas e 
olhos brilhantes da nova ge-
ração tão cheia de respostas 
e pouco afeita a comprome-
timentos.

Vejo executivos “empode-
rados” em seus alto cargos, 
decretando o destino de outras 
com tamanha frieza e descaso, 
apenas por capricho, e me 
pergunto se elas pensam, aos 
menos por alguns minutos, 
nos impactos provocados e no 
cenário ao seu entorno. Será? 
Difícil quem comente, concor-
de publicamente, ou ajude a 
questionar as más práticas… 

Se a indignação e a cumpli-
cidade fossem características 
do ser humano, o mundo cer-
tamente seria um lugar melhor 
e mais justo. A frase de Martin 
Luther King diz muito sobre 
isso: “O que me preocupa 
não é o grito dos maus, mas 
o silêncio dos bons”. É claro 
que as empresas precisam 
pensar estrategicamente e ter 
em seus quadros colaborado-
res competentes e capazes... 
Entretanto, os motivos pelos 
quais as pessoas são demitidas 
ainda são sinistros e, de forma 
geral, desnecessários. No fi nal, 
é tudo política.

Uma empresa não pode 
demitir sistematicamente sem 
motivos reais, gerando um 
clima de abatedouro, em que 
todos estão na fi la, indepen-
dente de resultado, entrega e 
comprometimento. Parece até 
loucura, mas infelizmente é a 
realidade de muitos funcioná-
rios, que se sentem como um 
chiclete que perdeu o doce e 
foi cuspido. Um sapato velho. 
A questão é que para alguns 
“chefes”, não há sapato que 
sirva. Nunca nada serve, é 
sufi ciente ou está bom! 

Uma pena que assim seja 

para a sua própria infelicidade 
e, sobretudo, para aqueles que 
são obrigados a conviver com 
essa situação. Por trás de um 
incompetente, há uma fi la de 
descartados, pois um “líder” 
ruim se esconde e se perpetua 
trocando as peças de tempos 
em tempos. Usa, suga a ener-
gia de quem chega e descarta 
assim que possível. Afinal, 
quem chega depois sempre 
traz um “gás novo, uma ideia 
ainda não testada, um brilho 
de esperança”. 

O único alento para quem 
passa por isso é o livramento, 
a sensação de paz que virá de-
pois que a dor amenizar. Nesse 
cenário, muito se fala sobre a 
importância da resiliência, ou 
seja, da capacidade de aguen-
tar as situações mais adversas 
sem jogar a toalha. Acontece 
que a decisão de interromper 
um projeto ou relação não 
depende só de quem é capaz 
de aguentar mais e, para o 
resiliente, ser abandonado 
depois de ter se doado tanto, 
é uma dor absurda!

Desse descompasso muitas 
relações terminam prematu-
ramente, demissões são feitas, 
projetos são abandonados. A 
ansiedade faz com que jogue-
mos no lixo muitas histórias 
que poderiam ser lindas! E, no 
fi nal, todos perdem. Por isso, 
precisamos construir relações 
longevas, sem desistir de so-
nhos e projetos, nem deixar 
alguém para trás. 

É fato que uma pessoa 
que acredita que as coisas se 
constroem com o tempo e que 
por isso não desiste de nada 
nem ninguém durante esse 
processo de amadurecimento, 
consegue construir mais que 
as demais.

E você, investe e dá tempo 
para a relação se fortifi car? 
Quão persistente você é? No 
campo profi ssional, você como 
líder, dá o tempo necessário 
para que os processos se 
concretizem? Essas refl exões 
podem evitar muita dor e de-
cisões equivocadas. 

O mundo está cada vez mais 
difícil e clama por pessoas 
corajosas que queiram mudar 
o “status quo”. Só depende 
de nós! 

(*) - Publicitária e escritora, é 
fundadora da Engaging/Estamos 

Juntos.

Claudia Taulois (*)
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em ter clareza de suas potencialidades e 
usá-las de forma estratégica para ascender 
na carreira, nos negócios e na sociedade.

Ou seja, mulheres, você é uma das 
forças, então imagino que esteja se per-
guntando como você pode fazer parte 
dessa mudança, certo? A resposta é: de-
senvolva seu poder pessoal tendo clareza 
das suas potencialidades, do seu senso de 
merecimento, aprendendo a infl uenciar o 
ambiente de forma estratégica. O próximo 
passo é você replicar para a sua equipe 
ou meio o aprendizado. Você é o maior 
exemplo das mudanças que pretende ver 
no seu meio e ela não tem a ver com cargo, 
mas com protagonismo e visão de onde se 
quer chegar.

Ter consciência de seus valores, honrar e 
respeitar a sua história, é um passo crucial 
para ser uma líder de sucesso. O Programa 
ELAS promove o crescimento das mulhe-
res libertando-as da busca constante de 
serem perfeitas. Não é um programa para 
curiosas, mas para mulheres que querem 
ver mudanças concretas em suas vidas. 
Você é uma delas?

(*) São cofundadoras da ELAS

que visam alertar e sensibilizar a sociedade 
e empresas para se conscientizarem e 
agirem em direção da equidade e dos seus 
benefícios sociais e econômicos, como a 
ONU Mulheres, o Pacto Global da ONU, 
o Fórum Econômico Mundial, o Instituto 
Ethos e tantas outras organizações que 
reúnem indicadores e ações importantes 
que merecem atenção, como a aprovação 
de cotas para mulheres em Conselhos de 
Administração nas empresas.

A Força Estratégica da Cultura da Em-
presa está relacionada à alta liderança 
das empresas estarem cientes de suas 
responsabilidades enquanto protagonistas 
no desenvolvimento econômico e social do 
país, bem como ter ações que busquem a 
equidade de gênero em suas lideranças 
como os Princípios de Empoderamento 
da Mulher (WEP's), promovido pela ONU 
Mulheres para que mulheres e homens 
possam ter os mesmos benefícios e con-
dições de trabalho, possuindo voz igual 
nas decisões.

E, por último, está a força interna que está 
atrelada ao protagonismo de cada mulher 

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

News@TI
Startup de saúde abre mais de 10 vagas, 
maioria para área de tecnologia 
@A startup carioca de tecnologia em saúde PEBMED, está com mais 

de dez vagas abertas para atuar como desenvolvedor, cientista de 
dados, head de produto, entre outros. Os profi ssionais irão trabalhar 
nos dois principais produtos da empresa: o aplicativo Whitebook e o 
Portal PEBMED. O primeiro, utilizado por mais de 370 mil médicos, 
ajuda os profi ssionais na tomada de decisão clínica. Já o segundo, 
reúne informações de estudos científi cos atuais e notícias relevantes 
para a classe médica. A maioria das oportunidades é orientada para a 
área de tecnologia. Elas concedem benefícios como vale transporte, 
bolsa de estudo, vale refeição, assistência médica e horários fl exíveis 
(https://www.99jobs.com/pebmed). 

Solução para atendimento pelo WhatsApp é 
lançada pela W5 Solutions
@OMais de 120 milhões de brasileiros usam o WhatsApp e, no 

mundo corporativo, tê-lo como canal de atendimento ao cliente 
é um importante aliado para venda, suporte, cobrança,  promoções/
marketing e outras fi nalidades. Por essa razão, a brasileira W5 Solu-
tions criou uma solução que facilita a comunicação entre cliente e 
empresa dentro da plataforma WhatsApp: o QIZDesk. A novidade será 
apresentada ao mundo todo no Mobile World Congress (MWC) entre 
os dias 25 e 28 de fevereiro, em Barcelona (Espanha). O QIZDesk é 
uma solução de relacionamento com o cliente que usa o conceito de 
URA – Unidade de Resposta Audível, o mesmo usado em call centers, 
dentro do WhatsApp. A solução permite que o cliente escolha, entre 
várias opções oferecidas pela empresa, o que ele quer respondendo 
a pergunta. O diferencial do sistema, de acordo com o diretor geral 
da W5 Solutions, Marcos Abellón, é o direcionamento inteligente do 
contato feito pelo usuário às células responsáveis por aquele assunto 
que ele está buscando (www.w5solutions.com.br).

Amanda Gomes e Carine Roos (*)

Nós acreditamos fortemente que 
para fazer a diferença no desen-
volvimento de mulheres esse é 

um tema muito importante a ser tratado. 
O autoconhecimento é a chave para a 
autoconfi ança, sendo hoje uma das ha-
bilidades mais valorizadas por líderes da 
Fortune 500.

Uma líder precisa se apropriar dos 
seus talentos e saber direcioná-los para 
a superação de seus medos e limitações 
garantindo as ações certas e consistentes 
para alcançar o seu futuro desejado.

Em 2017, segundo uma pesquisa rea-
lizada pela Grant Thornton, apenas 25% 
dos cargos executivos foram ocupados por 
mulheres em empresas no mundo inteiro. 
No Brasil, mais da metade das empresas 
não possuem nenhuma mulher, sequer, em 
cargos de liderança e esse número vem se 
agravando a cada ano.

Para ocorrer uma mudança, acreditamos 
em três forças que estão representadas 
nesse gráfi co abaixo:

A Força Externa está atrelada às iniciati-
vas em políticas públicas e de instituições, 

Por que autoconhecimento é importante 
para liderar?

Quando falamos em liderança feminina, automaticamente precisamos falar sobre autoconhecimento

A paisagista Elaine Caparroz, 
violentamente agredida durante 
um encontro, pelo advogado 
Vinícius Serra, fez um apelo para 
que vizinhos ajam e chamem a 
polícia sempre que escutarem 
uma mulher pedindo por 
socorro

Ela prestou depoimento na 16ª Dele-
gacia de Polícia, na Barra da Tijuca, 
à delegada Adriana Belém. Também 

fez questão de agradecer às pessoas que 
a socorreram, após a sessão de agressões 
impetrada pelo  jovem que ela conheceu 
pela internet e o recebeu em seu aparta-
mento, no último dia 16, na Barra da Tijuca.

“Eu quero agradecer às pessoas que 
salvaram a minha vida, porque quando fui 
encontrada, estava praticamente morta. 
Gostaria de agradecer a todo o trabalho 
impecável da polícia e espero que a Justiça 
ratifi que esse trabalho, porque eu estou 
tendo a oportunidade de expor tudo o 
que eu passei, mas muitas mulheres não 
têm essa oportunidade”, declarou Elaine.

A delegada Adriana Belém disse que con-
cluiu o inquérito e o remeteu à Justiça, que 

A paisagista Elaine Caparroz prestou 

depoimento e defendeu o combate ao 

feminicídio.

Levantamento do Fórum 
Brasileiro de Segurança Pú-
blica estima que mais de 16 
milhões de mulheres, cerca 
de 27,35% das brasileiras, so-
freram algum tipo de violência 
durante o ano passado. De 
acordo com a pesquisa, 536 
mulheres são agredidas por 
hora no país, sendo que 177 
sofrem espancamento.

A pesquisa do Instituto 
Datafolha ouviu 2.084 pesso-
as em 2018. Mais da metade 
(52%) das entrevistadas 
declarou que não procurou 
ajuda após as agressões; 15% 
falaram sobre o assunto com a 
família; 10% fi zeram denúncia 
em delegacias da Mulher; 8% 
procuraram delegacias co-
muns; 8% procuraram a igreja 
e 5% ligaram para o telefone 
190 da Polícia Militar.

A violência foi cometida, 
em 76,4% dos casos, por 
conhecidos, como cônju-
ge (23,9%), ex-cônjuge 
(15,2%), irmãos (4,9%), 

Mulheres são assediadas em ônibus, nas ruas

e no ambiente de trabalho.

Casos de feminicídio 
põem em alerta a 
sociedade

O aumento dos casos de femi-
nicídio no país está no horizonte 
não só do governo federal, mas de 
organismos internacionais, como a 
Comissão Interamericana de Direi-
tos Humanos. Conforme levanta-
mento da Cepal, vinculada à ONU, 
a cada dez feminicídios cometidos 
em 23 países da América Latina e 
Caribe em 2017, quatro ocorreram 
no Brasil. Naquele ano, ao menos 
2.795 mulheres foram assassinadas 
na região. Desse total, 1.133 foram 
no Brasil.

Já o Atlas da Violência 2018, feito 
pelo Ipea e o Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, apontou uma 
possível relação entre machismo 
e racismo, assinalando que a taxa 
de assassinatos que vitimaram 
mulheres negras cresceu 15,4% na 
década encerrada em 2016. Ao todo, 
a média nacional, no período, foi 
de 4,5 assassinatos a cada 100 mil 
mulheres, sendo que a de mulheres 
negras foi de 5,3 e a de mulheres não 
negras foi de 3,1.

Nadine Gasman, que representa, 
no Brasil, a ONU Mulheres, disse que 
a educação é o instrumento capaz de 
reduzir confl itos e promover igualda-
de. “O reconhecimento das relações 
de poder entre homens e mulheres 
nos permite entender, por exemplo, 
por que as mulheres estão, ao mesmo 
tempo, estudando e trabalhando 
mais e ganhando menos”, afi rmou.
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Paisagista pede que pessoas não se 
omitam ao ouvir pedido de socorro

poderá pedir novas investigações, se for o 
caso. Segundo ela, Vinícius foi enquadrado 
por tentativa de feminicídio, independente-
mente se ele for avaliado, posteriormente, 
com algum problema mental, como chegou 
a argumentar, de que teve um surto. “Eu 
não posso entender que uma pessoa dessas 
seja capaz de conviver na sociedade”, disse 
Adriana Belém. A delegada também enfa-
tizou que é necessário agir quando alguém 
pede por socorro, chamando a polícia ou 
tomando alguma atitude.

A gente aproveita a oportunidade para 
pedir às pessoas não se calarem diante 
de um pedido de socorro. Talvez a Elaine 
tenha tido sua vida preservada porque 
lutou até o fi nal, pediu socorro e foi ouvida. 
Essa máxima de que em briga de marido e 
mulher ninguém se mete, tem que se meter, 
sim. É uma vida que podemos salvar ali. 
Desde que ouçam um grito de desespero, 
as pessoas têm que se humanizar, têm 
que chamar a polícia, sim, tem que tentar 
ajudar”, disse a delegada.

O agressor, que é formado em direito, está 
custodiado em um hospital psiquiátrico, 
onde passará por exame de sanidade mental. 
Segundo Adriana Belém, ninguém de sua 
família, embora convocados a prestarem 
depoimento, esteve na delegacia (ABr).

Mais de 500 mulheres são agredidas 
por hora no Brasil, revela pesquisa

amigos (6,3%) e pais (7,2%). 
Os números indicam que o 
grupo mais vulnerável está 
entre os 16 e os 24 anos, pois 
66% das mulheres nessa faixa 
etária sofreram algum tipo de 
assédio. Na faixa dos 25 aos 
34 anos, o índice é de 54% e, 
dos 35 aos 44 anos, de 33%.

O assédio, que, segundo 
a pesquisa, atingiu 37% das 
mulheres, aparece em forma 
de cantadas ou comentários 
desrespeitosos ao andar na 

rua (32%), cantadas ou co-
mentários desrespeitosos 
no ambiente de trabalho 
(11,46%) e assédio físico no 
transporte público (7,78%). 
Em casas noturnas, 6,24% 
das mulheres disseram que 
foram abordadas de maneira 
agressiva, com alguém tocan-
do seu corpo;  5,02% foram 
agarradas ou beijadas à força 
e 3,34% relataram tentativas 
de abuso por estarem embria-
gadas (ABr).
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O tempo não para e 

traz de volta alguns 

movimentos. A 

novidade, muitas vezes, 

é o antigo em uma 

nova roupagem para 

responder a desafi os 

contemporâneos

Tenho pensado nisso a 
cada tendência que sur-
ge no mercado livreiro. 

Vejo que o volume de venda de 
livros tem caído, desde 2015, 
cerca de 3% ao ano no Brasil. 
Grandes redes enfrentam 
sérios desafi os para honrar pa-
gamentos às editoras; a Fnac, 
por exemplo, desistiu e saiu 
do Brasil ao vender a operação 
para a Livraria Cultura. 

Com a concorrência trazida 
pela Amazon, que atraiu mais 
e mais leitores para as compras 
online, a crise se agravou. Em 
verdadeiro efeito dominó, o 
impacto atingiu as editoras. 
Eis que, nesse cenário adver-
so, uma tendência se mostra 
promissora para o fomento de 
uma nova geração de leitores. 
É, ao mesmo tempo, uma for-
ma retrô de encarar o negócio 
do livro. 

Parece um contrassenso? 
Nada disso! Em conversa com 
Bruno Mendes, fundador do 
Coisa de Livreiro, falamos 
sobre a tendência de lidar 
com o livro como um produto 
individualizado. Explicando 
melhor... as pequenas livrarias 
de bairro estão se fortalecendo, 
em especial, as que apostam 
em um acervo segmentado 
– arte e literatura latino-
-americana, por exemplo. Há, 
por traz desse modo de gerir 
o negócio, a inteligência da 
curadoria. 

Além de empreendedor, esse 
livreiro é um curador de olhar 
apurado. Enquanto as grandes 
redes investem na ciência de 
dados para conhecer o cliente, 
tornando o ato da compra uma 
batalha de algoritmos, a peque-
na livraria tem um olhar mais 
humano para esse consumidor. 

Não estamos falando de nicho, 
mas de algo que vai além; é uma 
velha forma de imprimir um 
atendimento personalizado e 
profundamente pessoal.

Nos Estados Unidos essa ten-
dência está se consolidando; lá, 
as pequenas livrarias crescem 
15% em volume ao ano. Essa é 
uma boa notícia, embora não 
seja um crescimento de fatu-
ramento. Há um investimento 
em inteligência do negócio 
ao investir na experiência da 
compra a partir do profundo 
entendimento de quem é o 
público-alvo.

O mesmo tem ocorrido com 
as editoras. Da força emotiva e 
do gosto pessoal do editor – que 
moveu a criação das primeiras 
editoras no país – temos, hoje, o 
leitor como centro da decisão. 
Antes de pensar nos títulos, 
procura-se saber quem é o lei-
tor dessa determinada editora; 
o que esse leitor espera dela. 

Essa é uma bela mudança! 
Há alguns anos, os gestores de 
editoras associavam o cliente à 
grandes livrarias; hoje, o clien-
te é o leitor. Isso muda tudo! 
Abraça-se a ideia da criação de 
uma comunidade de leitores.

A Primavera Editorial tem 
seguido nessa direção. Não por 
opção mercadológica, mas por 
vocação. Acredito fortemente 
no poder da informação para 
empoderar as mulheres; na dis-
seminação de conhecimento 
inspirador. 

É nesse contexto que se 
insere a nossa missão de for-
talecimento da emancipação 
social da mulher por meio da 
leitura. Acredito que a leitura 
gera conhecimento, provoca 
refl exões e modifi ca a posição 
intelectual, profi ssional e so-
cial. E fazer esse movimento 
apostando no ser local, pensan-
do global é um sonho realizado! 

Brindo ao sucesso das pe-
quenas editoras e livrarias. Ao 
ressurgimento de uma velha 
cultura livreira.

(*) - É presidente da Primavera 
Editorial.

Lu Magalhães (*)

A - Caminhões e Ônibus  
A expectativa da Scania para este ano é de crescimento em todos os seus 
mercados de atuação: caminhões, ônibus, serviços e motores industriais, 
marítimos e para geração de energia. A continuidade do aquecimento 
da economia nacional e o trabalho estratégico e de real parceria com 
os clientes são os principais motivadores para a projeção. Sua principal 
novidade para o mercado neste ano, a Nova Geração de caminhões, 
até 12% mais econômica em comparação à anterior, já vendeu mais de 
3.000 unidades em apenas quatro meses. A Scania  acredita que em 2019 
o mercado de caminhões em que atua, acima de 16 t (semipesados e 
pesados), deverá crescer entre 10% e 20% na comparação com 2018. 
Mais informações: (www.scania.com.br).                                    

B - Vendas de Usados
O Gol foi novamente o modelo seminovo e usado mais vendido de 2018 na 
OLX, mantendo a liderança de 2017. A empresa, líder em vendas online 
deste segmento no país, fez um levantamento nacional dos automóveis 
mais procurados e vendidos no último ano. A amostra revela a Volkswagen 
como a montadora que mais teve veículos comercializados por meio da 
plataforma em 2018, seguida pela GM-Chevrolet e pela Fiat. A pesquisa 
demonstra que os modelos Gol e Palio foram os que mais apareceram no 
topo dos rankings estaduais de vendas da OLX. Em 2018, o Gol fi gurou 
em primeiro lugar em 23 estados, assim como no ano anterior, e o Palio 
apareceu na liderança em quatro estados nos dois anos. Tenha mais 
informações em (https://www.olx.com.br/).

C - Taxi Infantil
A vida corrida nas grandes capitais pode fazer com que muitos pais 
abram mão dos equipamentos de segurança, necessários para viajar 
com crianças nos carros. Mas as cadeirinhas são essenciais: o uso desse 
item reduz em até 80% as chances de mortes por acidentes de trânsito. 
Pensando nisso, a BabyPass foi criada com o intuito de assegurar a vida 
dos pequenos e facilitar a rotina dos adultos, oferecendo proteção para 
ambos. A empresa chega a São Paulo realizando corridas que podem 
ser acionadas imediatamente ou agendadas com antecedência pelo app. 
Todos os carros são equipados com a cadeirinha para crianças de 0 a 3 
anos e o assento elevado para as de 4 a 7 anos. Emprega apenas moto-
ristas femininas e aceita como viajantes mães e pais com crianças e até 
mesmo mulheres sozinhas. Outras informações: (www.babypass.mobi).

D - Mentoria e Estratégia 
Iinteressados em participar da quinta edição do EXAME Mentoria 
PME Estratégia poderão garantir sua vaga no programa. A iniciativa 
proporciona ao pequeno e médio empresário uma orientação exclusiva 
e presencial com o presidente de uma grande organização, sobre as 
questões mais críticas para o crescimento de seu empreendimento. Os 
encontros, que acontecem em São Paulo, duram aproximadamente oito 
horas. Conversas individualizadas e supervisionadas com um renomado 
CEO, workshops com os melhores professores da Fundação Dom Cabral 
e palestras com líderes de negócios são algumas das experiências ofe-
recidas na Mentoria. O primeira encontro acontece no dia 15 de abril. 
Saiba mais em (http://exame2.com.br/mentoria-2019/).

E - Linha da Sabrina
A Yes! Cosmetics é um investimento de grande potencial para quem 
deseja abrir o próprio negócio e oferece excelente relação custo X be-
nefício. A marca está com seu crescimento acelerado. Referência em 
seu segmento, com um mix de 300 produtos entre perfumaria, cuidados 
corporais, maquiagem e acessórios, além de uma linha estratégica de 
produtos com a apresentadora Sabrina Sato, traça plano de expansão 
e espera sedimentar a marca nas principais capitais em todo o país 
com um olhar especial para as regiões Sul e Sudeste. No modelo de 
franquia, a marca conta com duas opções de negócios: quiosque e loja 
com investimento inicial de R$ 105 mil e R$ 170 mil, respectivamente. 
Saiba mais em: (www.yescosmetics.com.br).

F - Usos e Abusos do Mar
A Codesp e o Instituto Oceanográfi co da USP promovem o curso “Usos 
e abusos do mar”, nos dias 22 (Dia Mundial da Água) e 29 de março. É 
gratuito e aberto à comunidade e será realizado das 9 às 12h e das 14h às 
17h, em Santos. O público-alvo são profi ssionais que atuam em áreas ligadas 
aos oceanos e aqueles com interesse sobre o uso de recursos marítimos. O 
objetivo é levar conhecimento à comunidade sobre os aspectos econômico, 
social, turístico e tecnológico do meio marinho, bem como alertar sobre as 
consequências e cuidados que devem ser tomados para sua preservação. 
A inscrição deve ser feita pelo e-mail  (debora@portodesantos.com.br).

G - Utilidades Domésticas
A Vemplast - empresa que desde 2009 atua no desenvolvimento de artigos 

para o segmento de cozinhas industriais e utilidades domésticas – co-
memora seus dez anos de fundação com foco na expansão internacional 
da marca e nas exportações. Com este objetivo, a indústria participará 
da Home HouseWare, que acontece em Chicago, nos Estados Unidos, 
entre os dias 2 a 5 de março. Na ocasião, serão lançados o Bowl Flo-
wers, a Cremeira Gota e a Saladeira Oval. Itens já consagrados no Brasil 
também marcarão presença, como a Travessa Stillo, a Xícara de Café, o 
Prato Square, a Jarra, Tulipa, os Copos e o Prato Elegance com Tampa. 
Para conhecer mais sobre a empresa, acesse: (www.vemplast.com.br).

H - Contratos Imobiliários
O Forum Cebefi  Treinamento em Direito Empresarial apresenta no dia 
12 de março, das 09h às 17h30, o “Curso Contratos Imobiliários – Teoria 
e Prática”, apresentado por Alexandre Junqueira Gomide, que objetiva 
tratar dos contratos imobiliários: compra e venda de bens imóveis, 
locação, built to suit e incorporação imobiliária e aspectos relevantes 
e atuais, bem como pontos controvertidos decorrentes de questões 
suscitadas nos tribunais. Destina-se a advogados e demais técnicos 
que trabalham no mercado imobiliário, que pretendam ter uma ampla 
visão técnica e prática a respeito de tais contratos. Local: Av. Paulista, 
509. Mais informações: tel. (11) 2309-9414 (www.forumcebefi .com.br).

I - Nutrição Vegetal
Entre 2000 e 2015, a área destinada ao plantio de alimentos orgânicos 
no mundo cresceu 363%, passando de 11 para 50,9 milhões de hecta-
res. Esses dados e avaliações estarão analisados na palestra ‘Alimentos 
Orgânicos – Inventário e Tendências no Brasil e no Mundo’, ministrada 
por Alexandre Harkaly, diretor executivo do IBD Certifi cações, durante 
o VIII Abisolo Fórum e Exposição Internacional Tecnologia & Integra-
ção, a ser promovido Abisolo, nos dias 10 e 11 de abril, em Campinas. 
Entre os participantes, empresários, compradores e agrônomos de toda 
a cadeia produtiva da indústria de tecnologia e nutrição vegetal, além 
de professores, pesquisadores, cooperativas, revendas, consultorias 
técnicas, agricultores e estudantes de agronomia. Mais informações: 
(www.forumabisolo.com).

J - Bate-papo no Cinema 
É um evento gratuito realizado mensalmente pelo Grupo São Cristóvão 
Saúde com a exibição de um fi lme, seguido por um debate. No dia 11 
de março, das 9h às 12h, no auditório do Hospital e Maternidade São 
Cristóvão (Rua Américo Ventura,123, Mooca), será transmitido o fi lme 
“Beijar e Sonhar”, baseado na história real de uma patinadora e cantora 
que lutou contra um câncer raro aos 17 anos. Após o fi lme, os psicólogos 
Susi Andrade e Rodrigo Souza conduzirão uma conversa com o público 
falando sobre esperança, enfrentamento de situações limite e relações 
familiares. No dia do encontro, são arrecadados alimentos não perecíveis 
para serem doados às instituições assistenciais. Interessados podem 
fazer a inscrição pelo site (www.saocristovao.com.br).

A - Caminhões e Ônibus 
A expectativa da Scania para este ano é de crescimento em todos os seus 

D - Mentoria e Estratégia
Iinteressados em participar da quinta edição do EXAME Mentoria 

O Índice de Confi ança do Comércio, medido 
pela Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou 
3,8 pontos de janeiro para fevereiro. Com a 
queda, o indicador passou de 103,8 para 100 
pontos, em uma escala de zero a 200. Em médias 
móveis trimestrais, o índice variou 0,1 ponto, 
na sexta alta consecutiva. A confi ança caiu em 
oito dos 13 segmentos.

Segundo o coordenador o pesquisador da 
FGV, Rodolpho Tobler, uma recuperação 
das vendas de maneira mais intensa ainda 
depende da melhora expressiva do mercado 

de trabalho e redução dos níveis de incer-
teza. A percepção dos empresários sobre o 
momento presente, medido pelo Índice de 
Situação Atual, caiu 1,4 ponto, indo para 
93,2 pontos. 

O Índice de Expectativas, que mede a con-
fi ança nos próximos meses, recuou 6,1 pontos, 
fi cando em 106,8 pontos. Segundo a FGV, em 
fevereiro houve aumento das reclamações dos 
empresários com a demanda insufi ciente, custo 
fi nanceiro e virtual estabilidade do fator acesso 
ao crédito (ABr).

Consumidores no Saara, área de comércio popular no Rio de Janeiro.

O Decreto 9642/18, publi-
cado em dezembro do 
ano passado pelo então 

presidente Michel Temer, de-
termina que os subsídios para 
a área rural e para companhias 
de água, esgoto e saneamento 
nas contas de luz sofram uma 
redução gradual, de 20% ao ano, 
até o fi m do desconto ao fi nal 
de cinco anos.

A medida está em análise 
pela pasta, pelo Ministério da 
Economia, pela Casa Civil e 
pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU), após demanda 
de parlamentares da bancada 
ruralista. “Estamos trabalhando 
com todas as informações que 
recebemos, também com as so-
licitações que vieram por parte 
da bancada ruralista. Estamos 
trabalhando junto para, se for o 

Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

A inadimplência atingiu 5,305 milhões 
de micro e pequenas empresas em 
dezembro de 2018, representando o 
segundo maior volume de toda a série 
histórica, abaixo apenas do recorde em 
setembro de 2018 (5,327). Na compara-
ção com o mesmo mês de 2017 (4,937 

milhões), houve aumento de 7,5% e na 
relação com novembro de 2018 (5,252 
milhões), uma alta de 1,0%.

“Além dos fatores econômicos, este 
alto patamar de inadimplência também 
tem relação com a difi culdade das micro 
e pequenas empresas em administrar 

a saúde fi nanceira dos negócios”, diz o 
vice-presidente de Micro, Pequenas e 
Médias Empresas da Serasa Experian, 
Victor Loyola.

Por segmento, Serviços – que represen-
tava em média 47,8% do total em dez/18 
– foi o setor que mais deixou de pagar 

as contas em dia, com alta de 12,2% em 
dezembro de 2018, na comparação com 
dezembro de 2017. A indústria (8,4% 
de participação) vem na sequência, com 
aumento de 3,5% e o comércio (43,4% 
de participação) com crescimento de 
3,4% (Serasa/Experian).

Otimismo do setor 
supermercadista 
volta a subir 

A Pesquisa de Confi ança dos 
Supermercados do estado de 
São Paulo, feita pela Associação 
Paulista de Supermercados 
(PCS/APAS), apresentou, em 
fevereiro, 43% de otimismo ge-
ral com a situação econômica do 
setor ante os 38% apontados em 
janeiro. A neutralidade fi cou em 
36% e o pessimismo caiu para 
21%. Quando se observa apenas 
o cenário futuro, o resultado da 
pesquisa é ainda melhor. 

O otimismo do setor para os 
próximos meses de 2019 pulou 
para 54% em fevereiro e atingiu 
o maior patamar desde 2016. “A 
expectativa com a reforma da 
previdência e a proximidade da 
Páscoa, segunda melhor data 
para o varejo alimentar nacio-
nal, elevam o otimismo do setor 
e deixam a perspectiva de que 
2019 pode ser o ano que, enfi m, 
compense as perdas de 2015 e 
2016 e traga mais investimen-
tos”, explicou Thiago Berka, 
economista da APAS.

O destaque da pesquisa, além 
mostrar que o setor supermer-
cadista considera realizar novas 
contratações – 50% pretendem 
criar vagas no futuro – está 
na confi ança do desempenho 
futuro dos governos federal 
e estadual, com otimismo de, 
respectivamente, 85% e 80%. 
“A avaliação dos primeiros 
meses dos governos federal e 
estadual foi bastante otimista 
para o setor supermercadista 
e isso explica o alto índice de 
confi ança nos novos governos 
para o futuro”, comentou Berka 
(AI/Apas).
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Governo pode rever decreto que 
reduziu subsídios na conta de luz
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que o governo pode rever, até o fi nal da 
semana, o decreto que reduziu os subsídios pagos na conta de luz

caso, rever o decreto e colocar 
dentro parâmetros aceitáveis 
para o produtor rural e para 
a questão da irrigação rural”, 
disse o ministro.

Os subsídios são bancados 
pela Conta de Desenvolvi-
mento Energético (CDE), 
taxa paga por todos os consu-
midores de energia no Brasil 

e que custeia programas 
sociais, descontos tarifários 
e empréstimos subsidiados 
para o setor. Para este ano, 
o valor aprovado pela Aneel 
para a CDE é RS$ 17,187 
bilhões.

Ao fi nal de de um evento da 
Aneel de premiação de distri-
buidoras de energia, o ministro 
foi questionado se a revisão do 
decreto não seria uma derrota. 
Bento Albuquerque respondeu 
que não. “Esse decreto não é 
deste governo, foi do governo 
passado e recebemos uma 
demanda por parte do Con-
gresso, que a meu ver parece 
justa. Estamos analisando essa 
demanda e se for o caso vamos 
propor alguma alteração com 
a contribuição de todos”, afi r-
mou (ABr).

Confi ança do comércio caiu 
3,8 pontos em fevereiro

Brasil encerra 2018 com 5,3 milhões de micro e pequenas inadimplentes
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Três questões sobre a 
extinção do BNDESPar 

A declaração 

do secretário de 

Desestatização do 

Ministério da Economia, 

Salim Mattar, sobre 

vender todas as 

participações acionárias 

do BNDESPar e, enfi m, 

fechá-lo nos próximos 

quatro anos, chamou 

muita atenção sobre 

as fronteiras do estado 

mínimo 

A economia brasileira está 
reagindo bem a esse 
movimento de governo, 

mas não se pode generalizar, já 
que sair de todos os cenários 
pode não ser a melhor alter-
nativa. A justifi cativa consiste 
em vender a carteira de ações 
de empresas e utilizar esse 
recurso para abater dívidas. 
Em valor de mercado, pode-se 
obter cerca de R$110 bilhões 
em participação e fazer fren-
te ao crescimento da dívida 
pública. Como consequência, 
o governo teria mais recursos 
para investir em educação, 
saúde e infraestrutura.

Vamos abordar três pontos 
sobre essa decisão. Em primei-
ro lugar é preciso olhar para o 
mercado acionário brasileiro e 
para o movimento que ele vem 
fazendo. As ações estão valori-
zando e, o valor que seria recu-
perado (R$110,00 bi), poderia 
rapidamente ser levantado em 
ações no médio prazo. Por isso, 
essa justifi cativa ainda é rasa, 
é preciso aprofundar mais essa 
discussão.

É preciso observar que a con-
juntura macroeconômica atual 
mostra um cenário de juros 
reais em queda. Com o avanço 
de importantes reformas es-
truturais do Estado brasileiro, 
como a da Previdência Social e 
a Tributária, os juros reais de 
longo prazo poderão operar 
próximo de 3% ao ano e um 
novo ciclo de crescimento sus-
tentável poderá ser observado. 
Teremos, portanto, o Ibovespa 
batendo novos recordes, com a 
forte valorização das principais 
ações negociadas no mercado 
de capitais. 

Ou seja, a venda do BNDES-
Par poderá gerar um custo de 
oportunidade signifi cativo. Em 
outras palavras, o BNDES irá 
perder dinheiro. A seguinte 
questão está relacionada à 
experiência internacional no 
desenvolvimento econômico. 
Muitos países ou instituições 
fi nanceiras multilaterais utili-
zam de seus bancos de desen-
volvimento com o objetivo de 

se tornar sócio de empresas. 
Seguem alguns exemplos: o 
Fundo Multilateral de Inves-
timentos (Fumin), do Banco 
Interamericano de Desenvol-
vimento (BID), aprovou 67 
projetos em 2017, no total de 
US$85 milhões. 

Desse montante, US$47 
milhões foram destinados 
a operações de cooperação 
técnica e US$38 milhões a 
empréstimos e operações com 
participação acionária. Outro 
caso é do Banco de Desenvol-
vimento da Ásia, que em 2017 
aprovou US$32,2 bilhões, sen-
do que US$20,1 bilhões foram 
de empréstimos, doações e 
investimentos com recursos 
próprios, incluindo operações 
não governamentais de US$2,3 
bilhões. Dessas operações 
não-governamentais, cerca 
de US$300 milhões foram de 
investimentos acionários. É 
comum os bancos de desen-
volvimento se tornarem sócios 
de projetos e empresas.

A terceira questão - e a mais 
impactante para o país - con-
siste em entender a relevância 
do BNDESPar para fi nanciar 
a inovação e empresas de 
tecnologia. Investidores desse 
segmento argumentam sobre 
a necessidade de uma atuação 
mais técnica e voltada às boas 
práticas no mercado de capi-
tais. É preciso reestruturar o 
processo de seleção, mas não 
o extinguir. 

Cabe destacar que no caso 
de empresas em estágios mais 
avançados de maturidade, há 
a possibilidade do BNDESPar 
apoiar por meio de fundos de 
Private Equity ou da subscri-
ção de valores mobiliários, 
como ações ou debêntures 
conversíveis. São fontes de 
recursos que viabilizam as 
áreas de inovação e pesquisa 
nacional.

O desenvolvimento econô-
mico deve contar com diver-
sas opções de investimentos 
e instrumentos fi nanceiros. 
Entendo que as mudanças 
as quais o atual ministro da 
Economia, Paulo Guedes, irá 
buscar imprimir no mercado de 
capitais certamente o tornará 
uma fonte fundamental para 
alavancar os grandes inves-
timentos necessários para o 
Brasil. 

As empresas terão maior 
acesso aos instrumentos e 
fi nanciamentos do mercado 
de capitais. Com isso, fica 
a pergunta: por que limitar 
totalmente a participação do 
BNDES nesse mercado?

(*) - É doutor em Economia, sócio da 
Valuup Consultoria e professor titular 

da Universidade Positivo.

Lucas Lautert Dezordi (*)

O jornalista de origem 
mexicana e norte-americana 
Jorge Ramos, âncora da 
emissora Univisión, foi deti-
do na última segunda-feira 
(25), temporariamente, na 
Venezuela, durante uma 
entrevista com o presidente 
Nicolás Maduro. De acordo 
com o próprio Ramos, ele e sua 
equipe foram mantidos por 
duas horas pelas autoridades 
próximas a Maduro dento do 
Palácio de Mirafl ores, sede da 
Presidência.

A detenção ocorreu duran-
te uma entrevista a Maduro, 
logo após o jornalista mostrar 
imagens de jovens buscando 
comida em um caminhão de 
lixo na Venezuela, material 
que acabou sendo confi scado 
pela equipe do presidente. A 
Univisión é a maior rede hispâ-
nica de televisão dos Estados 
Unidos. O jornalista e sua 
equipe de cinco pessoas serão 
deportados da Venezuela. 

Jorge Ramos é âncora da emissora Univisión.

Silva e Luna prometeu gestão austera e foco na geração de 

energia.

Agricultura apresenta 
os programas 
prioritários da pasta

A ministra da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, Teresa 
Cristina Corrêa da Costa Dias, 
comparece à Comissão de Agri-
cultura e Reforma Agraria (CRA) 
hoje 27) para apresentar os pro-
gramas prioritários de sua pasta 
para os próximos anos. Autora do 
requerimento para a realização 
da audiência pública, a senadora 
Soraya Thronicke (PSL-MS), que 
preside a CRA, argumenta que o 
comparecimento da ministra será 
importante para divulgar as ativida-
des do ministério e identifi car opor-
tunidades de aprimoramentos na 
legislação relativa ao agronegócio.

Teresa Cristina vem defenden-
do a adoção de procedimentos 
de fi scalização e auditoria mais 
modernos no setor produtivo para 
garantir segurança e qualidade 
para o consumidor. No entender 
da ministra, as empresas devem 
assumir mais responsabilidades 
como forma de garantir a qualidade 
de seus produtos. Segundo ela, a 
abertura do diálogo para mudanças 
na fi scalização e controle é uma 
evolução que segue a tendência 
mundial de modernização e sim-
plifi cação em vários setores (Ag.
Senado).

O texto assegura o direito 
das mães de amamen-
tar em qualquer local 

público ou privado sem sofrer 
qualquer impedimento. 

A proposta da ex-senadora 
Vanessa Grazziotin estabelece 
que, mesmo havendo espaço 
reservado para amamentação 
nos estabelecimentos, cabe 
somente às mães decidir se 
querem ou não utilizar o local. A 
matéria recebeu voto favorável 
da senadora Maria do Carmo 
Alves (DEM-SE), que acatou 
emenda de redação aprovada 
anteriormente na Comissão de 
Direitos Humanos para incluir 
a palavra “respeito” na aborda-
gem às lactantes.

Projeto que criminaliza o 
desvio de recursos da me-
renda escolar, da saúde e do 
Bolsa Família também deve ser 
analisado. Apresentado pelo 
senador Roberto Rocha (PSDB-

Projeto assegura o direito das mães de amamentar em qualquer 

local público ou privado.

A Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado tem reunião 
marcada para hoje(27), para 
votar um projeto que amplia a 
defi nição de motorista profi s-
sional. De autoria do senador 
Acir Gurgacz (PDT-RO), o 
texto altera a CLT para deixar 
explícito que o motorista de 
transporte coletivo também 
deve ser incluído na defi nição 
jurídica de motorista profi ssio-
nal. O objetivo, argumenta o 
senador, é diminuir a insegu-
rança jurídica nas relações de 
trabalho no transporte urbano.

O projeto inclui como moto-
rista profi ssional empregado os 
condutores de transporte rodo-
viário coletivo de passageiros, 
privado ou público, em linhas 
permanentes e de itinerário 
fi xo, municipal, intermunicipal 
em região metropolitana ou 
fora dela, interestadual e inter-
nacional. Segundo Gurgacz, a 
legislação atual deixa brechas 
que têm levado o Judiciário 
a excluir esses profi ssionais 
da proteção legal da Lei dos 
Motoristas.

Com a modifi cação, a pro-
posta torna aplicável, aos 
motoristas urbanos de linhas 
permanentes e itinerários fi xos, 
normas que exigem o respeito 
à legislação de trânsito e às 

O senador Álvaro Dias (Pode-
-PR) apresentou um voto de 
censura à condução do governo 
venezuelano pelo presidente 
Nicolás Maduro. De acordo 
com o parlamentar a iniciativa 
se justifi ca em razão da re-
cessão econômica e da grave 
crise política, que segundo 
ele, agravaram-se devido ao 
regime ditatorial implantado 
naquele país. 

Ele criticou o fechamento da 
fronteira da Venezuela com o 
Brasil para impedir a chegada 
de ajuda humanitária ao povo 
venezuelano. “Fazendo pouco 
caso do drama vivido por mi-
lhões de pessoas que passam 
forme, que não têm condições 
de arcar com os altos custos dos 
alimentos e remédios, o alcaide 
chegou a afi rmar que a ajuda 
humanitária não passava de 
um show, de uma tentativa de 
complô contra o seu governo. 
Hoje é certo que esse olhar 
cínico de Maduro ultrapassou 
a barreira do discurso e atingiu 
o ponto nevrálgico das relações 
harmônicas que devem reger 
a diplomacia internacional”, 
afi rmou.

O senador pediu que governo 
federal concentre esforços para 
socorrer os brasileiros que es-
tão retidos no país vizinho, na 
sua grande maioria caminho-
neiros. Ele também lamentou a 
postura de governos anteriores 
que mantiveram, como avaliou, 
proximidade e até “sustenta-
ram” e “fi nanciaram”, por meio 
de empréstimos concedidos 

Para Álvaro Dias, o governo 

venezuelano levou

população à miséria. 

O general Joaquim Silva e 
Luna tomou posse ontem (26) 
como diretor-geral brasileiro da 
Itaipu Binacional, em cerimônia 
em Foz do Iguaçu, no Paraná. 
Silva e Luna substitui Marcos 
Vitório Stamm e terá mandato 
até maio de 2022. Ao tomar 
posse, ele agradeceu a missão 
dada pelo presidente Jair Bol-
sonaro e prometeu austeridade 
na gestão da hidrelétrica, além 
de foco na geração de energia 
e no bom relacionamento com 
o Paraguai.

“As novas tecnologias avan-
çam, e o modelo do setor 
energético busca novas alter-
nativas que permitam inovação 
tecnológica para produção de 
energia com segurança, menor 
custo operacional e tarifas mais 
baixas. Estaremos buscando 
isso e a austeridade de todos 
os gastos”, disse o novo diretor-

-geral de Itaipu, destacando o 
alinhamento com a binaciona-
lidade da empresa.

Presente ao evento de posse, 
Bolsonaro destacou a impor-
tância estratégica da Itaipu 
Binacional para os dois países 
e a disposição de trabalhar em 
uma agenda comum com o Pa-
raguai, não só em energia, mas 
na construção de duas novas 
pontes entre os dois países e 
em ações de segurança pública.

Antes da cerimônia, Bol-
sonaro se encontrou com o 
presidente paraguaio, Mario 
Abdo, que também participou 
da cerimônia em Itaipu. Em 
discurso, Abdo desejou uma 
gestão bem-sucedida a Silva 
e Luna e ressaltou que as 
relações entre o Paraguai e o 
Brasil devem ser apoiadas por 
valores e princípios, e não por 
interesses (ABr).
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Amamentação em locais públicos 
e privados está na pauta

O projeto que criminaliza a violação do direito à amamentação está na pauta da Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado hoje (27)

Entre os dez itens da pauta, 
também estão projetos po-
lêmicos como o que altera o 
Código Penal, para deixar de 
punir como crime, a omissão 
de tratamento ou procedimento 
de saúde a um paciente que 
recuse, expressamente, a oferta 
desses cuidados para prolongar 
sua vida. Caso o paciente não 
consiga manifestar sua von-
tade, esse direito de recusa 
poderá ser exercido por seu 
representante legal.

Embora a eutanásia (ajudar 
alguém doente a morrer) seja 
considerada crime no Brasil, 
com penas que podem chegar 
a 20 anos de prisão, essa pos-
sibilidade de descriminalizar 
a falta de um suporte de vida 
está prevista no projeto do 
ex-senador Pedro Chaves. O 
relator, senador Lasier Martins 
(Pode-RS), recomendou a apro-
vação do projeto (Ag.Senado).

-MA), o texto estabelece que 
se torna agravante do crime de 
peculato, o desvio de recursos 
de programas de transferência 
de renda, como o Bolsa Famí-
lia. A apropriação irregular do 
orçamento da merenda escolar 

ou dos recursos de ações de 
educação alimentar em escolas 
públicas ou entidades fi lantró-
picas ou comunitárias também 
fazem parte do projeto. A pena 
prevista é de 4 a 14 anos de 
prisão, mais multa.

Jornalista é detido durante 
entrevista com Maduro

Além das imagens dos jovens 
no lixo, Madurou ordenou que 
os celulares dos profi ssionais 
fossem confi scados. O ministro 
das Comunicações e Informa-
ção da Venezuela, Jorge Rodrí-
guez, disse no Twitter que, “no 
Palácio de Mirafl ores, passaram 
centenas de jornalistas que 
receberam o trato habitual que 
compartilhamos com quem 
realiza o trabalho jornalístico 

e publica o resultado desse 
trabalho”. Mas ressaltou que 
o governo “não participa de 
shows baratos”.

Em 2015, Ramos também 
foi expulso de uma coletiva 
de imprensa do presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, ao perguntar se o 
republicano pretendia de-
portar 11 milhões de pessoas 
(ANSA).

General Silva e Luna 
tomou posse na 

Diretoria-Geral de Itaipu

No Senado Federal, voto 
de censura

a Nicolás Maduro

pelo BNDES a juros baixos, 
o fortalecimento do regime 
bolivariano.

“Somados aos US$ 2,3 bilhões 
de empréstimos, alcançamos 
US$ 10 bilhões, e a Venezuela 
não paga, não pagará, não pode 
pagar, não tem com o que pa-
gar. Não cumpre os seus com-
promissos internos com a sua 
pobre população. Nem mesmo 
medicamento, emprego, salá-
rio, moradia, escola, hospital. 
A doença se propaga! Como 
querem que a Venezuela nos 
pague US$ 10 bilhões? E por 
que fi zeram isso? São os crimi-
nosos do Brasil. Não apenas ad-
ministradores incompetentes e 
corruptos, são administradores 
que promoveram o crime de 
lesa-pátria — denunciou, em 
referência aos anos de governo 
do Partido dos Trabalhadores 
(Ag.Senado).

Projeto esclarece 
defi nição de

motorista profi ssional

normas relativas ao tempo de 
direção e de descanso. Sendo 
assim, os motoristas deverão se 
submeter a exames toxicológi-
cos, com janela de detecção mí-
nima de 90 dias, e a programas 
de controle de uso de droga e 
de bebida alcoólica, instituídos 
pelo empregador. O relator, 
Otto Alencar (PSD-BA), é 
favorável ao projeto, que, see 
aprovado, segue para a análise 
da Câmara (Ag.Senado).

O motorista de transporte 

coletivo também deve ser 

incluído na defi nição jurídica 

de motorista profi ssional.
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - 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:

DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, nascido em Xique-Xique, Estado da Bahia (CN:LV.A/019.FLS.173-XIQUE-
-XIQUE/BA), Xique-Xique, BA no dia dezenove de maio de mil novecentos e setenta e 
quatro (19/05/1974), residente e domiciliado Rua Raiz do Sol, 77, casa 02, Jardim Helian, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Nunes de Oliveira e de Jecira Rodrigues de 
Oliveira. LETICIA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão copeira, nascida em 
Codó, Estado do Maranhão (CN:LV.A/074.FLS.300V-2º OFÍCIO DE CODÓ/MA), Codó, 
MA no dia nove de setembro de mil novecentos e setenta e sete (09/09/1977), residente 
e domiciliada Rua Raiz do Sol, 77, casa 02, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Bonifacio dos Santos e de Conceição de Maria da Silva Santos.

RICARDO DA SILVA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão supervisor de transporte, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/062.FLS.086 BELENZINHO/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta de março de mil novecentos e oitenta e quatro (30/03/1984), residente e 
domiciliado Rua Corveta Jequitinhonha, 873, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Elenilson Amador Pereira e de Gerusa da Silva Pereira. SARA SANTOS DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em Subdistrito 
Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/113.FLS.162V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (24/02/1989), residente e 
domiciliada Rua Corveta Jequitinhonha, 873, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Luiz Ribeiro da Silva e de Maria Bezerra dos Santos e Silva.

GERALDO MARCOS DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão encarregado de obras, 
nascido em Batalha, Estado do Piauí (CN:LV.A/029.FLS.237 BATALHA/PI), Batalha, PI no 
dia onze de janeiro de mil novecentos e setenta e três (11/01/1973), residente e domiciliado 
Rua Pacarana, 03, A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Marcos Francisco da Costa e de Maria Francisca da Costa. FRANCISCA 
CARDOSO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão babá, nascida em Batalha, Estado 
do Piauí (CN:LV.A/079.FLS.037 PIRACURUCA/PI), Batalha, PI no dia vinte de junho de 
mil novecentos e setenta e cinco (20/06/1975), residente e domiciliada Rua Pacarana, 03, 
A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Canuto da Silva e de Hilda Fontenele Cardoso.

EDILSON APARECIDO, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/143.FLS.148-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
oito de fevereiro de mil novecentos e setenta (28/02/1970), residente e domiciliado Rua 
Joaquim Tourinho, 53, casa 02, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Jose Carlos Aparecido e de Maria Luzia Marciano Aparecido. ANDREIA DE 
JESUS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/057.FLS.118-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia dois de março 
de mil novecentos e setenta e três (02/03/1973), residente e domiciliada Rua Joaquim 
Tourinho, 53, casa 02, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Pedro Colcino dos Santos e de Joana Maria de Jesus Santos.

IVO DE OLIVEIRA SARAIVA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, nascido em 
Subdistrito Brás, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dez de março de mil novecentos 
e sessenta e quatro (10/03/1964), residente e domiciliado Rua São Teodoro, 813, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Saraiva de Melo e de Maria 
Nilsa de Oliveira. LÚCIA AMARO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Arara, Estado da Paraíba (CN:LV.A/004.FLS.148V-ARARA/PB), Arara, PB 
no dia dez de junho de mil novecentos e sessenta e quatro (10/06/1964), residente e 
domiciliada Rua São Teodoro, 813, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Ambrosio Amaro dos Santos e de Joana Ribeiro dos Santos.

ANDERSON BRANDÃO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pintor residencial, nascido 
em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/107.FLS.161-SAÚDE/SP), São Paulo, SP 
no dia dez de abril de mil novecentos e noventa (10/04/1990), residente e domiciliado Rua 
Fascinação, 278, bloco 05, apartamento 42, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdeci Santos e de Silvana Brandão de Abreu Santos. 
RENATA ALVES DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/122.FLS.143-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de fevereiro 
de mil novecentos e noventa (15/02/1990), residente e domiciliada Rua Fascinação, 278, 
bloco 05, apartamento 278, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Celso Alves de Andrade e de Roberta Aparecida Pinto de Andrade.

GIVALDO SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Aiquara, Estado da Bahia (CN:LV.A/019.FLS.285 ITAGIBÁ-AIQUARA/BA), Aiquara, BA no 
dia seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (06/02/1987), residente e domiciliado 
Rua Joaquim Meira de Siqueira, 959, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Nelson de Jesus Oliveira e de Anisia Bispo Santos. DAIANE MARTINS 
DA COSTA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Diadema, neste Estado, 
Diadema, SP no dia quatorze de maio de mil novecentos e oitenta e sete (14/05/1987), resi-
dente e domiciliada Rua Joaquim Meira de Siqueira, 959, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Sérgio da Costa e de Marcia Martins Clemente.

LEONARDO RAMOS VILCHES, estado civil solteiro, profi ssão supervisor de escritório, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/235.FLS.241V-BELA VISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e noventa e um (25/10/1991), 
residente e domiciliado Rua Grama da Praia, 200, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de William Rodrigues Vilches e de Sandra Mara Ramos. SUELEN 
DA SILVA VELOSO, estado civil solteira, profi ssão técnica em enfermagem, nascida em 
Santo André, neste Estado (CN:LV.A/088.FLS.245 2º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/
SP), Santo André, SP no dia vinte e seis de janeiro de mil novecentos e noventa e dois 
(26/01/1992), residente e domiciliada Rua Grama da Praia, 200, casa 02, Vila Verde, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernando Luiz Veloso e de Nubia Ireno da Silva Veloso.

RIVELINO DE OLIVEIRA PESSÔA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido 
em Mamanguape, Estado da Paraíba (CN:LV.A/003.FLS.265-JACARAÚ/PB), Mamanguape, 
PB no dia quatro de março de mil novecentos e setenta e sete (04/03/1977), residente e 
domiciliado Rua Arturo Faldi, 85, apartamento 54-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Ferreira Pessôa e de Raimunda de Oli-
veira Pessôa. ELISANGELA DA SILVA BASILIO, estado civil solteira, profi ssão técnica em 
enfermagem, nascida em Distrito de Juazeiro de Baixo, Município de Morada Nova, Estado 
do Ceará (CN:LV.A/004.FLS.069-JUAZEIRO DE BAIXO - MORADA NOVA/CE), Morada 
Nova, CE no dia seis de outubro de mil novecentos e oitenta (06/10/1980), residente e 
domiciliada Rua Arturo Faldi, 85, apartamento 54-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Isaias Basilio e de Francisca Roserina da Silva.

LUIZ CARLOS MARTIN JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão educador social, nascido 
em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV-A 092,FLS.026-VILA PRUDENTE/SP), 
São Paulo, SP no dia quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e dois (04/11/1982), 
residente e domiciliado Rua Florêncio Varela, 80, apartamento 32-B, Conjunto Residen-
cial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Martin e de Lucia 
Martin. DANIELLA PEREIRA STODUTO, estado civil divorciada, profi ssão educadora 
social, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e cinco (21/02/1985), residente e domiciliada Rua Florêncio 
Varela, 80, apartamento 32-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Carlos Tadeu Stoduto e de Edileide Pereira Nascimento.

MARCOS ROBERTO FERNANDES, estado civil divorciado, profi ssão analista de siste-
mas, nascido em Taubaté, neste Estado, Taubaté, SP no dia dez de março de mil novecen-
tos e setenta (10/03/1970), residente e domiciliado Rua João Abreu Castelo Branco, 344, 
casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Italo Aparecido Fernandes 
e de Irene Mangulin Fernandes. PATRÍCIA SIMÕES FERREIRA, estado civil divorciada, 
profi ssão assistente parlamentar, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia cinco 
de setembro de mil novecentos e setenta e dois (05/09/1972), residente e domiciliada 
Rua João Abreu Castelo Branco, 344, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Durval Simões Ferreira e de Ondina de Carvalho Ferreira.

RAILDO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em 
Ibicuí, Estado da Bahia (CN:LV-A-029,FLS.201-IBICUÍ/BA), Ibicuí, BA no dia oito de 
dezembro de mil novecentos e sessenta (08/12/1960), residente e domiciliado Avenida 
Nagib Farah Maluf, 1304, bloco C, apartamento 12, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sinésio Pereira dos Santos e de Laurinda Maria 
de Jesus. MARIA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA, estado civil viúva, profi ssão aposentada, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia três de janeiro de mil novecentos 
e cinquenta e quatro (03/01/1954), residente e domiciliada Avenida Nagib Farah Maluf, 
1304, bloco C, apartamento 12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Henrique Teodoro de Oliveira e de Julia Magioli de Oliveira.

RENATO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em Campo 
Alegre, Estado de Alagoas (CN:LV.A/019.FLS.293-CAMPO ALEGRE/AL), Campo Alegre, 
AL no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e noventa e cinco (22/09/1995), resi-
dente e domiciliado Rua Conde de Avilez, 275, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Renaldo Valter da Silva e de Maria Anciline Pereira dos Santos. VITÓRIA NATALIA 
CAVALCANTE BONFIM DIAS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/382.FLS.259 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de setembro 
de dois mil (09/09/2000), residente e domiciliada Rua Eira, 32, casa 01, Jardim Aurora, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcio de Souza Dias e de Isabel Cavalcante Bonfi m.

PATRICK ALEXANDRE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/358.FLS.198V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de 
junho de mil novecentos e noventa e nove (30/06/1999), residente e domiciliado Rua Tineciro 
Icibaci, 2200, apartamento 53-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcio Ferreira 
da Silva e de Liliane Cerqueira Alexandre. GABRIELA PEREIRA DE JESUS, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Varzelândia, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/021.
FLS.223 VARZELÂNDIA/MG), Varzelândia, MG no dia dois de abril de dois mil (02/04/2000), 
residente e domiciliada Rua Tineciro Icibaci, 2200, apartamento 53-A, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Valdeir de Jesus Mendes e de Tereza Pereira de Almeida.

ANDERSON DIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão policial militar, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A 064,FLS.273-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e setenta e nove (29/07/1979), 
residente e domiciliado Rua Antônio Afrícola, 11, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Francisco da Silva e de Maria Júlia Dias da Silva. FABIANA ANDRÉ 
DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão técnica em logística, nascida em Subdistrito 
Jabaquara, nesta Capital (CN:LV-A 039,FLS.203V-JABAQUARA/SP), São Paulo, SP 
no dia três de julho de mil novecentos e oitenta (03/07/1980), residente e domiciliada 
Rua Geni, 167, casa 03, Vila do Encontro, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Agostinho de Souza e de Ana de Jesus André de Souza.

CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos 
e setenta (24/04/1970), residente e domiciliado Avenida Caititu, 133, casa 01, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Batista dos 
Santos e de Teresinha Ferreira dos Santos. STEFANIA TOLEDO MARTINS DE JESUS, 
estado civil divorciada, profi ssão funcionária pública estadual, nascida em São Gonçalo 
do Sapucai, Estado de Minas Gerais, São Gonçalo do Sapucai, MG no dia seis de agosto 
de mil novecentos e setenta e cinco (06/08/1975), residente e domiciliada Rua Sebastião 
Pinto da Fonseca, 118, Residencial Armando Paula Assis, Avaré, neste Estado, Avaré, 
SP, fi lha de Celia Correa Toledo.

MARCELO JOSÉ DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão assistente de conversão, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete de julho de mil novecen-
tos e setenta (27/07/1970), residente e domiciliado Rua Bartolomeu Ferrari, 830, bloco A, 
apartamento 13, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Manoel José da Silva e de Maria de Castro Silva. CAMILA PEREIRA SODRÉ, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/071.
FLS.099-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia quatro de dezembro de 
mil novecentos e oitenta e quatro (04/12/1984), residente e domiciliada Rua Bartolomeu 
Ferrari, 830, bloco A, apartamento 13, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marivaldo Sodré de Araujo e de Maria Pereira do Nascimento.

MOISÉS BALDUINO, estado civil divorciado, profi ssão instrutor de prática veicular, nascido 
em Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia seis de dezembro 
de mil novecentos e sessenta e três (06/12/1963), residente e domiciliado Avenida David 
Domingues Ferreira, 726, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastiana Balduino. 
VANILDE RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida 
em Riacho de Santana, Estado da Bahia (CN:LV-A-019,FLS.082 RIACHO DE SANTANA/
BA), Riacho de Santana, BA no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e oitenta e 
um (22/08/1981), residente e domiciliada Avenida David Domingues Ferreira, 726, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Rodrigues de Souza e de Maria Arcanjo de Souza.

WANDERSON SILVA GAMA BLONDET, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, 
nascido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia treze de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (13/01/1984), residente e domiciliado Rua Lagoa da Barra, 557, casa 02, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rudiard Blondet e de Juscelina Silva Gama Blondet. 
DAIANE RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida 
em Teófi lo Otoni, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/153.FLS.216 TEÓFILO OTONI/
MG), Teófi lo Otoni, MG no dia quinze de dezembro de mil novecentos e noventa e um 
(15/12/1991), residente e domiciliada Rua Lagoa da Barra, 557, casa 02, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antero Geraldo Rodrigues de Souza e de Marisa Alves de Souza.

SAMUEL HENRIQUE AQUINO DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/189.FLS.038-VILA 
MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de setembro de mil novecentos e noventa 
e cinco (30/09/1995), residente e domiciliado Avenida Arquiteto Vilanova Artigas, 3216, 
casa 92, bloco 06, Conjunto Habitacional Teotonio Vilela, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lho de Edilson Osório de Santana e de Viviane Ramos de Aquino Santana. INAYNARA 
VENTURA FREIRE, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/369.FLS.186V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de março de 
dois mil (17/03/2000), residente e domiciliada Rua Baltazar da Silva, 46, casa 03, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alberto Matos Freire e 
de Zilda Serafi m Ventura Costa.

MAIKO SILVA DE ARAUJO, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de vendas, nascido 
em Buerarema, Estado da Bahia, Buerarema, BA no dia oito de setembro de mil novecen-
tos e oitenta e seis (08/09/1986), residente e domiciliado Rua Lopes de Medeiros, 249, 
B, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gerenaldo 
Pinto de Araujo e de Rosimeire Fernandes Silva. IRIANA JESUS DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Tucano, Estado da Bahia (CN:LV.A/023.
FLS.051-TUCANO/BA), Tucano, BA no dia dez de maio de mil novecentos e oitenta e 
oito (10/05/1988), residente e domiciliada Rua Lopes de Medeiros, 249, B, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Jesus dos Santos e de Antonia Maria 
de Jesus.

ELBER BARRETO MARTINS BARCELOS, estado civil solteiro, profi ssão enfermeiro, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/086.FLS.138-TATUAPÉ/SP), 
São Paulo, SP no dia nove de maio de mil novecentos e noventa e três (09/05/1993), 
residente e domiciliado Avenida Coronel Alves e Rocha Filho, 413, Parque Guarani, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Géber de Sousa Barcelos e de Elenice Barreto Martins 
Barcelos. YASMIM PERES ROCHA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, 
nascida em Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/259.FLS.182-JABAQUARA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro 
(21/01/1994), residente e domiciliada Avenida Ernesto Souza Cruz, 1367, casa 01, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Soraia Peres Rocha.

DIEGO TEIXEIRA MEDRADO ALVES, estado civil solteiro, profi ssão analista de cadastro 
pleno, nascido em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/188.FLS.228-INDIANÓ-
POLIS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
oito (23/02/1988), residente e domiciliado Rua Edgar Codazzi, 18, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilton Medrado Alves e de Maria Isabel 
Teixeira Medrado Alves. KATHLEEN MACIEL SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/219.FLS.020V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia três de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco (03/02/1995), residente 
e domiciliada Rua Azul da Cor do Mar, 05, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos Santos da Silva e de Sueli dos Santos Maciel.

LUCAS MARTINS DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/127.FLS.123V MAUÁ/SP), Santo André, SP no 
dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e noventa e seis (25/11/1996), residente 
e domiciliado Rua Flor das Almas, 362, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Petronio Gomes de Araujo e de Maria do Carmo Martins de Oliveira. RAFA-
ELA MARILIA ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão operadora de SAC, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/204.FLS.150 ERMELINO MATARAZZO/SP), 
São Paulo, SP no dia oito de outubro de mil novecentos e noventa e nove (08/10/1999), 
residente e domiciliada Rua Flor das Almas, 362, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Edison Puerta de Oliveira e de Miranir Alves Sobral.

RAFAEL ALVES DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão repositor, nascido em 
Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/587.FLS.235-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/
SP), Guarulhos, SP no dia vinte e seis de março de mil novecentos e noventa e quatro 
(26/03/1994), residente e domiciliado Rua Imigrantes, 2128, casa 03, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ferreira da Costa 
e de Maria Auricelia Alves Xavier da Costa. GABRIELA DA SILVA OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital 
(CN:LV.A/129.FLS.132V-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia treze de maio de mil 
novecentos e noventa e cinco (13/05/1995), residente e domiciliada Rua Imigrantes, 
2128, casa 03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Joseane Ivonete da Silva Oliveira.

CAIO CÉSAR GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de serviços 
gerais, nascido em Rio Largo, Estado de Alagoas (CN:LV.A/038.FLS.197V-RIO LARGO/
AL), Rio Largo, AL no dia primeiro de agosto de mil novecentos e noventa e quatro 
(01/08/1994), residente e domiciliado Avenida Itaquera, 47, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Márcio Roberto Gomes Monteiro e de Maria Cícera Gomes da 
Silva. JULIANE DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/121.FLS.178-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, 
SP no dia doze de setembro de mil novecentos e noventa e três (12/09/1993), residente 
e domiciliada Avenida Itaquera, 47, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
João Alves de Oliveira e de Rosiclere Bernardo da Silva.

CÍCERO JACSON MACÊDO ALEXANDRE, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, 
nascido em Assaré, Estado do Ceará (CN:LV.A/003.FLS.076-1° OFÍCIO DE ASSARÉ/CE), 
Assaré, CE no dia dezenove de dezembro de mil novecentos e setenta e seis (19/12/1976), 
residente e domiciliado Rua José Oiticica Filho, 639, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
José Alexandre Sobrinho e de Maria Socorro Macêdo Alexandre. IONE VIVIAN ALVES DE 
MIRANDA, estado civil solteira, profi ssão supervisora de vendas, nascida em Guarulhos, 
neste Estado (CN:LV.A/264.FLS.240-1° SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, 
SP no dia dezesseis de maio de mil novecentos e oitenta e três (16/05/1983), residente 
e domiciliada Rua Dona Maria de Camargo, 392, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
João Alves de Miranda e de Maria Cursina de Miranda.

ALLAN DOS SANTOS SIMÃO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/106.FLS.123-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove 
de junho de mil novecentos e oitenta e oito (19/06/1988), residente e domiciliado Rua 
Guapironga, 228, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Reis Simão 
e de Josiane Augusto dos Santos Simão. RYSTANYSLLEIA CRISTINA URIAS, estado 
civil solteira, profi ssão agente de segurança penitenciária, nascida em Santa Cruz do Rio 
Pardo, neste Estado (CN:LV.A/007.FLS.078-SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP), Santa 
Cruz do Rio Pardo, SP no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três 
(23/02/1983), residente e domiciliada Rua Guapironga, 228, Vila Campanela, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Sebastiao Carlos Urias e de Solange Pazini de Oliveira Urias.

FRANCISCO JOZELITO DE SOUSA, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, 
nascido em Redenção, Estado do Ceará, Redenção, CE no dia dois de abril de mil nove-
centos e sessenta e quatro (02/04/1964), residente e domiciliado Avenida Itaquera, 7824, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Manduca de Sousa e de 
Regina Araripe da Costa. ANA CRISTINA AZEVEDO, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascida em Caratinga, Estado de Minas Gerais, Caratinga, MG 
no dia dois de junho de mil novecentos e setenta (02/06/1970), residente e domiciliada 
Rua Jarauara, 116, Vila Ré, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Cleber Azevedo e de 
Maria José de Christo Azevedo.

ANDERSON TORRES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão policial militar, 
nascido em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/055.FLS.038-CAMBUCI/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (20/01/1984), 
residente e domiciliado Rua Francisco Alarico Bérgamo, 720, Vila Taquari, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Paulo Bono de Oliveira e de Maria Elisabete Torres de Oliveira. 
VIVIAN COSTA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/076.FLS.220-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia trinta 
e um de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (31/08/1989), residente e domiciliada 
Rua Francisco Alarico Bérgamo, 720, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Osvaldo Guilherme dos Santos e de Regina Aparecida Costa dos Santos.

JOSÉ CELIO SOARES, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia treze de dezembro de mil novecentos e setenta e 
três (13/12/1973), residente e domiciliado Rua Serrana, 746, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Mesquita Soares e de Maria Jose Soares. MARIA JOSÉ 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Belo Jardim, Estado 
de Pernambuco, (CN:LV.A/001,FLS.157 BELO JARDIM/PE), Belo Jardim, PE no dia seis 
de novembro de mil novecentos e setenta e quatro (06/11/1974), residente e domiciliada 
Rua Serrana, 746, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Antonio 
dos Santos e de Maria da Silva Santos.

REGINALDO IZALTINO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos 
e setenta e dois (31/01/1972), residente e domiciliado Rua Sabbado D'Ângelo, 1564, casa 
01, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Izaltino Jeremias dos Santos e de Maria Terezinha 
Pereira dos Santos. GLAUCIA ADRIANA DOS REIS, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em Vitória de Santo Antão, Estado de Pernambuco, Vitória de Santo Antão, 
PE no dia dezenove de março de mil novecentos e setenta e cinco (19/03/1975), residente 
e domiciliada Rua Sabbado D'Ângelo, 1564, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Severino Olindino dos Reis e de Maria Teresa dos Reis.

JULIO SADAHO NAMIKAWA, estado civil divorciado, profi ssão cobrador de onibus, 
nascido em Londrina, Estado do Paraná, Londrina, PR no dia nove de janeiro de mil 
novecentos e sessenta e nove (09/01/1969), residente e domiciliado Rua Nova Petró-
polis, 176, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hissao Namikawa e 
de Francisca Namikawa. MARILDA DE ATAIDE DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em Guaianases, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis 
de julho de mil novecentos e oitenta e um (16/07/1981), residente e domiciliada Rua 
Nova Petrópolis, 176, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos de 
Oliveira e de Ilda Aparecida de Ataide de Oliveira.

WESLLEY ARRUDA DIAS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão maquinista eletrô-
nico, nascido em Itapevi, neste Estado (CN:LV-A 075,FLS.116-ITAPEVI/SP), Itapevi, SP 
no dia dezenove de março de mil novecentos e noventa e seis (19/03/1996), residente 
e domiciliado Rua Agostinho Gontijo, 130, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Flourisvaldo Dias de Souza e de Maria Jose de Arruda. ANGELLA DE 
SOUSA SILVA MAXIMIANO, estado civil solteira, profi ssão operador de telemarketing, 
nascida em neste Distrito (CN:LV-A 318,FLS.043-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
onze de agosto de mil novecentos e noventa e oito (11/08/1998), residente e domiciliada 
Rua Cecília Porto, 246, bloco B, apartamento 43, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leandro Maximiano da Silva e de Adriana de 
Sousa Silva.

PERICLES OLIVEIRA LACERDA, estado civil divorciado, profi ssão encarregado de 
expedição, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de setembro 
de mil novecentos e noventa e um (21/09/1991), residente e domiciliado Rua Giovanni 
Quadri, 166, bloco 10, apartamento 11, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Valdeno de Lacerda e de Nilcelia de Oliveira 
Lacerda. MAYARA DE SOUZA PASSO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de emba-
lagem, nascida em Guaianases, nesta Capital, (CN:LV.A/108,FLS.188 GUAIANASES/
SP), São Paulo, SP no dia dezenove de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro 
(19/02/1994), residente e domiciliada Rua Gaspar Fonseca, 84, casa 05, Conjunto Re-
sidencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José da Paixão Passo e 
de Antonia Maria de Souza Passo.

MARCOS ANDRÉ SOARES LIMA, estado civil solteiro, profi ssão técnico FTTX, nascido 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/015.FLS.073-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia dez de novembro de mil novecentos e setenta e sete (10/11/1977), 
residente e domiciliado Estrada Aricanduva, 35, A, Jardim São Gonçalo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Soares Lima e de Joaquina Severina Costa. VANESSA 
CRISTINA SOLANO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/098.FLS.123-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de 
julho de mil novecentos e oitenta e dois (25/07/1982), residente e domiciliada Estrada 
Aricanduva, 35, A, Jardim São Gonçalo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Justina 
Francisco de Almeida.

CARLOS HENRIQUE DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
ajudante geral, nascido em Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV-A-062,FLS.081-
-ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia dez de junho de mil novecentos e noventa 
e oito (10/06/1998), residente e domiciliado Rua Santa Marcelina, 958, casa 02, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Roberto Salvador dos Santos 
e de Quesia Dias da Silva Santos. VICTÓRIA COELHO TEIXEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão atendente de telemarketing, nascida em Subdistrito Vila Madalena, nesta Capital 
(CN:LV-A-083,FLS.460-VILA MADALENA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de abril 
de mil novecentos e noventa e seis (17/04/1996), residente e domiciliada Rua Santa 
Marcelina, 958, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio 
Teixeira e de Regiane Ribeiro Coelho.

ERALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em Maceió, Estado de Alagoas, Maceió, AL no dia vinte e nove 
de junho de mil novecentos e sessenta e dois (29/06/1962), residente e domici-
liado Rua Angeja, 07, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antenor Cavalcante 
de Albuquerque e de Antonia Maria de Albuquerque. JULIETE MARIA DA SILVA 
SOUZA, estado civil solteira, profissão balconista, nascida em Monte Santo, Estado 
da Bahia (CN:LV.A/042.FLS.294-MONTE SANTO/BA), Monte Santo, BA no dia vinte 
de abril de mil novecentos e oitenta e nove (20/04/1989), residente e domiciliada 
Rua Angeja, 07, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Raimundo de Souza e 
de Vanda Maria da Silva.

PHILIP SCHER AMORIM, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital, (CN:LV.A/372,FLS.194 SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e noventa e quatro (29/04/1994), 
residente e domiciliado Rua das Paralas, 150, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Anildo de Oliveira Amorim e de Maria Jose Oliveira Scher. JESSICA CARO-
LINE CRUZ CALANDRIM, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, 
nascida em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/445,FLS.119-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e noventa e seis (22/11/1996), 
residente e domiciliada Rua das Paralas, 150, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Marcos Paulo Calandrim e de Viviane Cruz.

ALLAN COTA MOURA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de escritório, nascido 
em Subdistrito Lapa, nesta Capital (CN:LV.A/247.FLS.294V-LAPA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e noventa e seis (27/06/1996), 
residente e domiciliado Rua Anselmo Rodrigues, 47, apartamento 41-B, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Celio Mario Pereira 
Moura e de Selma Aparecida Cota Dantas Moura. MARINA ANDRADE NASCIMEN-
TO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/280.FLS.277V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um 
de junho de mil novecentos e noventa e sete (21/06/1997), residente e domiciliada 
Rua Ana Perena, 101, apartamento 21-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vagner Rodrigues do Nascimento e de Eliane Castro 
de Andrade Nascimento.

DIEGO COVOLAM SILVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão contador, nascido em Subdis-
trito Vila Prudente, nesta Capital, (CN:LV.A/111,FLS.065-SUBDISTRITO VILA PRUDENTE/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro 
(29/08/1984), residente e domiciliado Rua Antônio Maria Bessa, 398, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Antonio Silveira e de Maria José Covolam Silveira. 
VANESSA DA SILVA LUCAS, estado civil solteira, profi ssão assistente social, nascida 
em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital, (CN:LV.A/080,FLS.049V-SUBDISTRITO VILA 
MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia seis de julho de mil novecentos e oitenta e sete 
(06/07/1987), residente e domiciliada Rua Antônio Maria Bessa, 398, casa 05, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mário Alves Lucas e de Vera Lucia da Silva 
Lucas.

MATHEUS SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de máquinas, nascido 
em Guarulhos, neste Estado (CN:LV-A-142,FLS.249 ERMELINO MATARAZZO/SP), Gua-
rulhos, SP no dia vinte e três de março de mil novecentos e noventa e seis (23/03/1996), 
residente e domiciliado Rua Doutor Mário Moura, 09, casa 02, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Carnauba da Silva e de Valdecy Alves de Souza. 
DEBORAH BRANDÃO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão encarregada de 
setor, nascida em Osasco, neste Estado (CN:LV-A 168,FLS.278-2º SUBDISTRITO DE 
OSASCO/SP), Osasco, SP no dia vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e noventa 
e sete (24/01/1997), residente e domiciliada Rua Modelo, 235, casa A, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo Jose dos Santos e de Rosimar Brandão 
dos Santos.

VINICIUS DA SILVA LIMA, estado civil solteiro, profissão operador de rastrea-
mento, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/287.FLS.218 ITAQUERA/
SP), Guarulhos, SP no dia dois de agosto de mil novecentos e noventa e sete 
(02/08/1997), residente e domiciliado Rua Eugênio Félix, 71, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João de Jesus Lima Filho e 
de Eliane Maria da Silva. THAIS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profissão 
operadora de telemarketing, nascida em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado 
(CN:LV.A/085.FLS.041-FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, 
SP no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e noventa e oito (24/07/1998), 
residente e domiciliada Rua Juiz do Mato, 104, bloco A, apartamento 24, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson João da 
Silva e de Elisangela Santos de Almeida.

WILKER ORLANDIN TEIXEIRA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido em 
Guarujá, neste Estado (CN:LV.A/074.FLS.092V VICENTE DE CARVALHO-GUARUJÁ/SP), 
Guarujá, SP no dia dezessete de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (17/08/1988), 
residente e domiciliado Rua Frei Antônio Faggiano, 720, bloco 05, apartamento 63, Con-
junto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Caetano 
Teixeira e de Marta Orlandin. KATIA REGINA DA SILVA FRANÇOZO, estado civil divor-
ciada, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital, São Paulo, 
SP no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e setenta e quatro (25/10/1974), 
residente e domiciliada Rua Frei Antônio Faggiano, 720, bloco 05, apartamento 63, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Waldemar 
Françozo e de Maria Lucia da Silva Françozo.

MARCO AURELIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Subdistrito Cerqueira Cesar, nesta Capital (CN:LV.A/035.FLS.243-CERQUEIRA 
CESAR/SP), São Paulo, SP no dia seis de junho de mil novecentos e sessenta e oito 
(06/06/1968), residente e domiciliado Rua Coração Brasileiro, 41, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Lopes dos Santos e de 
Maria Aparecida dos Santos. VALQUIRIA BARREIRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista de caixa, nascida em Floriano, Estado do Piauí (CN:LV.A/116.
FLS.156-FLORIANO/PI), Floriano, PI no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e 
oitenta e um (21/09/1981), residente e domiciliada Rua Coração Brasileiro, 41, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valmir Pereira da Silva 
e de Maria Madalena Barreira da Silva.

RODRIGO ALLAN MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV-A-044,FLS.168-VILA GUILHERME/SP), São Paulo, SP 
no dia três de maio de mil novecentos e noventa e dois (03/05/1992), residente e 
domiciliado Rua Doutor Jairo Franco, 285, casa A, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Roberto Martins e de Marines dos Santos. 
ALEXSANDRA DAIANE FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de serviços 
gerais, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A 140,FLS.191V-GUAIANASES/
SP), São Paulo, SP no dia quinze de maio de mil novecentos e noventa e cinco 
(15/05/1995), residente e domiciliada Rua Doutor Jairo Franco, 285, casa A, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilson Ferreira e de Suzete 
Aparecida de Jesus Ferreira.

FRANCINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de serviços gerais, nascido em Cedro, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/006.FLS.222-
-CEDRO/PE), Cedro, PE no dia quinze de julho de mil novecentos e noventa e seis 
(15/07/1996), residente e domiciliado Rua Joaquim Antônio de Souza, 35, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Antonio de Oliveira e de Rosa Ivone 
Filgueira de Oliveira. MICHÉLE PRATA DOS SANTOS CRISTO, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/109.FLS.110V-
-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia três de julho de mil novecentos e noventa e seis 
(03/07/1996), residente e domiciliada Rua Paulo Osório Flores, 505, Jardim Etelvina, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Evandenilson Caldeira de Cristo e de Sueli Prata 
dos Santos Cristo.

JOSIAS CESAR DE OLIVEIRA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
técnico previdencia complementar II, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/070.
FLS.104V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de julho de mil novecentos 
e oitenta e três (15/07/1983), residente e domiciliado Rua Amália de Faria, 160, Vila 
Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos de Oliveira Costa e de 
Rosinete Cesar de Araujo. VIVIANE SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profi s-
são agente de serviços de Operação, nascida em Subdistrito Cambuci, nesta Capital 
(CN:LV.A/081.FLS.037V-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia trinta de novembro de 
mil novecentos e oitenta e nove (30/11/1989), residente e domiciliada Rua Amália 
de Faria, 160, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genaldo Paulo da 
Silva e de Elisete da Silva Santos. 

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

Distrito - Itaim Paulista
Elisangela Pereira Soares (Ofi cial Interina)

O pretendente: RAUL FARDIN DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Nova Venécia, ES, no dia (14/05/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Matheus Alves de Oliveira e de Elza Maria Fardin de Oliveira. A 
pretendente: ROSIMEIRI SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/10/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Audy Rodrigues dos Santos e de Doreni da Silva.

O pretendente: ELI CLAUDIO ABREU PAIXÃO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em São Luiz, MA, no dia (25/08/1987), residente e domiciliado neste 
disttrito, São Paulo, SP, fi lho de Honorata Abreu Paixão. A pretendente: MARCILENE 
NASCIMENTO NUNES, estado civil solteira, profi ssão assistente tecnica de Equipamentos 
medico, nascida em Belém, PA, no dia (03/12/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Mario da Silva Nunes e de Maria Rosa do Nascimento Sousa.

O pretendente: JEFERSON RICARDO DE ARAUJO SOUZA, estado civil solteiro, profi s-
são autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/04/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Ricardo de Souza e de Eliane de Araujo. 
A pretendente: THAYNARA MARIANA DA SILVA SENA, estado civil solteira, profi ssão 
autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/03/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elio Quirino de Sena e de Cristina Custodio da Silva.

O pretendente: FELIPE HENRIQUE CAMPELO, estado civil solteiro, profi ssão ferra-
menteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/09/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Henrique Campelo e de Lucia de Fatima Campelo. 
A pretendente: BEATRIZ DE LIMA FERNANDES, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (12/04/2000), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Miranda Fernandes e de Lindacy de Lima Santos.

O pretendente: SÉRGIO LUCAS MESSIAS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão atendente, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (23/10/1997), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Sergio Messias Silva e de Luciene Maria da Silva. A pretendente: 
GABRIELA BRENTAN DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (26/12/1999), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Paulo Fernandes de Souza e de Elisabete Brentan dos Santos de Souza.

O pretendente: THIAGO LIMA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão farmaceutico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/09/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco José de Almeida e de Edivalda Silva Lima de Almei-
da. A pretendente: ANGELINA OLIVEIRA DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/12/1987), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Irenaldo Fires da Costa e de Verônica 
Maria Bezerra de Oliveira.

O pretendente: RAUL WIECK NETO, estado civil solteiro, profi ssão analista de suporte, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/11/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Benedito Wieck e de Eliana Benvinda Barbosa Wieck. A 
pretendente: JÉSSICA DA SILVA HENRIQUE RODRIGUES, estado civil solteira, pro-
fi ssão artesã, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/09/1990), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Avila Rodrigues e de Rosana da Silva 
Henrique Rodrigues.

O pretendente: PEDRO MALAQUIAS DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
serralheiro, nascido em Pariconha, AL, no dia (20/11/1971), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Malaquias dos Santos e de Elza Maria de 
Jesus. A pretendente: LUCIENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em Joaquim Nabuco, PE, no dia (10/06/1970), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Gomes do Nascimento e de 
Eunice Oliveira do Nascimento.

O pretendente: ELISEU DOS SANTOS LIMA, estado civil solteiro, profi ssão mestre de 
obra, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/08/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Elias Ferrera de Lima e de Maria de Lourdes dos Santos Lima. 
A pretendente: LILIA JESUS DOS ANJOS, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
caixa, nascida em Jequie, BA, no dia (01/04/1987), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Maria Domingas Jesus dos Anjos.

O pretendente: MARCO AURÉLIO RODRIGUES DE ARAUJO, estado civil solteiro, 
profi ssão policial militar, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/07/1968), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Nunes de Araujo e de Diva Rodrigues 
de Araujo. A pretendente: ROSELY DE OLIVEIRA VIANA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/03/1978), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ilton Viana e de Maria Amelia Souza de Oliveira.

O pretendente: FERNANDO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão isolador, 
nascido em Jequie, BA, no dia (22/07/1983), residente e domiciliado na Cidade Tiraden-
tes, São Paulo, SP, fi lho de Edvanda Pereira da Silva. A pretendente: DIANA SANTOS 
SOUZA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Alagoinhas, BA, no dia 
(15/03/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdomiro 
Evangelista de Souza e de Maria São Pedro Santos Souza.

O pretendente: MESAQUE ALMEIDA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Canudos, BA, no dia (11/09/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Nilton Melo da Silva e de Eliene Almeida da Silva. A pretendente: 
PALOMA DA SILVA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (01/11/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Josue Gabriel Ferreira e de Silvana Costa da Silva.

O pretendente: JOSÉ LINDIVAL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Barro, Barro, CE, no dia (11/03/1979), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Mariano da Silva e de Raimunda Maria da Silva. A 
pretendente: RENATA BEZERRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (07/06/1985), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Severino José da Silva e de Marinalva Martins Bezerra.

O pretendente: ROBERT FERREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão prest. 
serviços, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/12/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Renato Lourenço de Souza e de Rejane Ermiliano Fer-
reira. A pretendente: SHELIDA MARIA ALVES MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
confeiteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/04/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vaniter Dutra Moreira e de Edenilde Alves Campos.

O pretendente: CARLOS FRANCISCO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão bombeiro 
civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/02/2000), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Isidio Francisco da Silva e de Maria Jose da Silva. A pretendente: 
VITORIA JESUS DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (21/04/2000), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Gilberto Gonzaga do Nascimento e de Valdinelia de Jesus da Silva.

O pretendente: PAULO GONÇALVES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/07/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ambrosio dos Santos e de Maria Gonçalves dos 
Santos. A pretendente: ELISANGELA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão ca-
beleireira, nascida em Pilar, AL, no dia (19/11/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Everaldo Benedito dos Santos e de Maria das Graças dos Santos.

O pretendente: KAIO ENRIQUE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/06/1997), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Cicero de Oliveira Santos e de 
Dalveniza Francisca da Silva Conceição. A pretendente: DANIELE RUTE DE SA COIM-
BRA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, 
no dia (12/06/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adilson 
de Jesus Coimbra e de Jussara Maria de Sa Coimbra.

O pretendente: JOSÉ BERNARDO DOS SANTOS NETO, estado civil viúvo, profi ssão 
aposentado, nascido em São Francisco de Paula, RS, no dia (01/03/1947), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Bernardo dos Santos Sobrinho e 
de Felisberta Pereira dos Santos. A pretendente: MARIA JOSE CORDEIRO DA SILVA 
CAVALCANTI, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em Paulo Afonso, BA, no dia 
(09/08/1964), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Clodomiro 
Cordeiro de Oliveira e de Lica Pereira de Oliveira.

O pretendente: THIAGO IVO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (04/11/1984), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Paulo José da Silva e de Maria José da Silva. A pretendente: ANA PAULA 
DOS SANTOS SBIZERA, estado civil divorciada, profi ssão cuidadora de idosos, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (18/05/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Osvaldo Sbizera e de Maria Izabel dos Santos.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE ALVES BASTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/11/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jenival Pereira Bastos e de Edivania da Silva Alves. 
A pretendente: RAQUEL DE SOUZA FRANCISCO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (21/11/2000), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marcos Cesar Francisco e de Alverinda de Souza Francisco.

O pretendente: IVANEI NASCIMENTO COELHO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Itabuna, BA, no dia (27/09/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juraci Rosário Coelho e de Irani Santos do Nas-
cimento. A pretendente: LEILA CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/03/1990), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Matias Frutuozo da Silva e de Antonia Marlete 
Gonçalves dos Santos.

O pretendente: ALEXSANDRO BOREL DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/10/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josivaldo Borel de Carvalho e de Sonia Maria Sales da 
Costa. A pretendente: ELISANGELA ANDRÉIA ALVES FERREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/12/1978), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Angela Alves Ferreira.

O pretendente: FILIPE ROBERTO DE LUCCA KONDO, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/11/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jeferson Roberto Kondo e de Viviane Cristina de Lucca 
Amado. A pretendente: TALISSA EDUARDA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em Suzano, SP, no dia (27/03/2000), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Adison da Silva e de Alessandra da Silva.

O pretendente: JOSÉ HILARIO DA SILVA FILHO, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, 
nascido em Aroeiras, PB, no dia (02/12/1952), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Hilario da Silva e de Josefa Maria da Conceição. A pretendente: 
MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em União, PI, no dia (25/01/1963), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Raimundo Nonato dos Santos e de Dorotea Alves da Luz.

O pretendente: CRISTHIAN FELIPE GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/12/1992), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Givaldo da Silva e de Maria Cris-
tina Gomes da Silva. A pretendente: THIFANI CORREA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/08/1998), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio Luiz da Silva e de Regina Silva Correa.

O pretendente: RICARDO SANTINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão frentista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/06/1992), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Amaro Francisco da Silva e de Marcia Betania Santino da Silva. 
A pretendente: DAYANE SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de reposição, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/04/1997), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Damião Alves de Oliveira e de Aparecida Claudio 
dos Santos.

O pretendente: MARCOS LIMA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (06/06/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcio Pereira da Silva e de Cleonice Frutuoso de Lima. 
A pretendente: GABRIELLE RODRIGUES FEITOSA, estado civil solteira, profi ssão 
ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/07/1999), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Rogerio de Assis Feitosa e de Alexsandra 
Pereira Rodrigues.

O pretendente: ANTÔNIO PINTO LEMOS, estado civil solteiro, profi ssão funileiro, nascido 
em Maiquinique, BA, no dia (13/06/1972), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Carmelito de Souza Lemos e de Maria Luís Pinto. A pretendente: LUCIANA 
SOARES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Caruaru, PE, no 
dia (28/10/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ednaldo 
Dias da Silva e de Noemia Soares da Silva.

O pretendente: FABIANO PIAU DE MIRANDA, estado civil solteiro, profi ssão meio 
ofi cial de montagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/03/1986), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo Alves de Miranda e de Ro-
simeire da Silva Piau Miranda. A pretendente: ELISÂNGELA RAQUEL TELES, estado 
civil solteira, profi ssão balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/07/1979), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Gilson Leite Teles 
e de Maria Luiza Teles.

O pretendente: WALLACE ALVES DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão policial 
militar, nascido em Osasco, SP, no dia (16/11/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Almir Evangelista de Almeida e de Maria de Lourdes Alves dos 
Santos. A pretendente: ESTÉR MOREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi s-
são auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/09/1993), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Moreira dos Santos e de 
Valdete Moreira dos Santos.

O pretendente: MAIKON ROSA CADENA DE CASTRO, estado civil solteiro, profi s-
são servente de pedreiro, nascido em Araucária, PR, no dia (09/12/1997), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vassil Cadena de Castro e de 
Geni Rosa Silva. A pretendente: MILENE TOLEDO DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/10/2000), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo Toledo da Silva e de Gislaine 
Gonçalves da Silva.

O pretendente: EDTON ALVES DE BARROS, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em Barra, BA, no dia (21/05/1972), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Joaquim Alves de Barros e de Edite Alves de Barros. A pretendente: 
MARIA APARECIDA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ga-
ranhuns, PE, no dia (28/02/1969), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Davi da Silva e de Geruza Francisca dos Santos.

O pretendente: RODRIGO GOMES DUARTE, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
lojistica, nascido em Guarulhos, SP, no dia (08/07/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino da Silva Duarte e de Izilda Aparecida Gomes 
Duarte. A pretendente: RENATA INACIO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (02/06/1998), residente e domiciliada emItaqua-
quecetuba, SP, fi lha de Claudio da Silva e de Valdirene Severino Inacio.

O pretendente: GABRIEL FERREIRA BARBOSA DE SOUSA, estado civil solteiro, 
profi ssão tecnico de refrigeração, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/06/1999), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Abrão Barbosa de Sousa e de 
Raquel Ferreira Barbosa de Sousa. A pretendente: ANDRESSA BANDEIRA MOREIRA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(20/04/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Moreira 
e de Maria Severina Bandeira.

O pretendente: SERGIO RAMOS DA SILVA MELO, estado civil divorciado, profi ssão 
comerciante, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (13/06/1980), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino dos Ramos da Silva e de 
Maria Edite dos Ramos Silva. A pretendente: STEFANIE SOUZA DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/04/1994), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edilson Francisco dos Santos e de 
Cleide de Souza Landim.

O pretendente: JOSÉ JAISLAN DE LIMA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
em manutenção, nascido em Garanhuns, PE, no dia (19/10/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ivo da Silva e de Quiteria Ferreira de Lima 
Silva. A pretendente: JÉSSICA DE OLIVEIRA ALVES, estado civil solteira, profi ssão aten-
dente lider, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/09/1993), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Francisco Alves e de Josefa Severina de Oliveira.

O pretendente: EDUARDO ALVES DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão chaveiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (11/01/1989), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Eduardo Alves de Lima e de Laudicéia Alves de Souza Lima. 
A pretendente: MARCIA MEDRADO DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
pedagoga, nascida em Mogi das Cruzes, SP, no dia (12/09/1985), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Medrado dos Santos e de Noemi de Siqueira 
Grilo Santos.

O pretendente: CESAR VINICIUS GOMIDES, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido em Poá, SP, no dia (09/11/1984), residente e domiciliado neste distrito, São Pau-
lo, SP, fi lho de Marco Antonio Gomides e de Maria da Penha Gomides. A pretendente: 
VANESSA FRANÇA LUIZ, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Poá, 
SP, no dia (06/04/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jackson Cleber Luiz Fernandes e de Amélia Aparecida França da Silva.

O pretendente: RICARDO OLIVEIRA DINIZ, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/05/1994), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ronaldo de Souza Diniz e de Suely Oliveira dos Santos. A pretendente: 
LAYMA DOS SANTOS BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão operadora de loja, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (13/06/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo da Cunha Barbosa e de Celia dos Santos Barbosa.

O pretendente: ALEX APARECIDO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão serra-
lheiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/05/1975), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose João da Silva e de Erminia Maria Dias da Silva. A 
pretendente: KARINA APARECIDA FEJES QUIRINO, estado civil divorciada, profi ssão 
cozinheira, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/12/1982), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Quirino Filho e de Neuza Maria Fejes Quirino.

O pretendente: FÁBIO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão maquinista, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (07/08/1981), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Rosinaldo José de Lima e de Maria Renalva de Lima. A pretendente: GRAZIELLE 
GOULART ALVES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (10/02/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de João Alfredo Alves e de Eni Goulart.

O pretendente: EDINALDO ANTONIO FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
eletricista, nascido em Maragogi, AL, no dia (27/01/1969), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Iracema Inocencia Ferreira. A pretendente: LEONICE 
BISPO DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (15/12/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Bispo dos Santos e de Maria Lucia Ferreira de Souza.

O pretendente: THIAGO DOS SANTOS LOBATO, estado civil solteiro, profi ssão tenico 
em protese dentaria, nascido em Suzano, SP, no dia (10/03/1995), residente e domiciliado 
em Poá, SP, fi lho de Lauro Lobato e de Maria Aparecida Silva dos Santos. A pretendente: 
GABRIELA SANTOS TOLEDO, estado civil solteira, profi ssão supervisora de atendimento, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (29/06/1999), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Roberto Marcelino Dias Toledo e de Paula Rejane Santos Joaquim.

O pretendente: CRISTIANO LIMA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão personalizador 
visual, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/04/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Emmanuel Antonio da Silva e de Laudiceia Maria de Lima. 
A pretendente: PAMMILLY DANTAS MONTEIRO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (20/06/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Alex Sandro Aparecido Monteiro e de Lucilene de Souza Dantas.

O pretendente: SAMUEL VIEIRA BELO, estado civil solteiro, profi ssão mecanico de ar 
condicionado, nascido em Salto da Divisa, MG, no dia (26/08/1988), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rita de Cassia Vieira Belo. A pretendente: 
LARISSA CAVALCANTI, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativa, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (15/04/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Benedito da Cunha Cavalcanti e de Eliene Lisboa Brito Cavalcanti.

O pretendente: RUDSON EVANDRO ISIDORO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/11/1990), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Eduardo Isidoro e de Maria da Penha Adriano 
Isidoro. A pretendente: ANGELICA CARDOSO, estado civil solteira, profi ssão supervisora 
de loja, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/04/1984), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Aparecido Cardoso e de Vera Lucia Cardoso.

O pretendente: GABRIEL SOLERA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de caixa, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/02/1999), residente e domiciliado em 
Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Edman Carlos Solera dos Santos e de Adriana Cintra da 
Silva dos Santos. A pretendente: AMANDA ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/04/1998), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josenias Alves de Oliveira e de Maria 
Jose Silva de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ AGNELO MARIANO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
balconista, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/01/1977), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Paz da Silva e de Maria Aldair Santos 
Mariano. A pretendente: MICHÉLE ANDRESA DA SILVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar frente caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/07/1976), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José da Silveira e de Zita 
Tavares da Silveira.

O pretendente: JADIELSON ALVES DE ALENCAR, estado civil solteiro, profi ssão pi-
zzaiolo, nascido em Itaíba, PE, no dia (06/08/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Aluizio Alves de Alencar e de Maria Aparecida da Conceição. A 
pretendente: ANATÉIA DA SILVA IZIDRO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (14/01/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Sebastião Prazeres Izidro e de Maria Sonia da Silva Izidro.

O pretendente: WILLIAN SANTANA DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão coletor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/09/1978), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Carmerino José de Lima e de Dalvina Maria de Santana Lima. A 
pretendente: MAGNA DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Pedrinhas, SE, no dia (08/02/1979), residente e domiciliada neste distrito, SP, fi lha 
de Jose Silva Reis e de Renildes Alves dos Santos Reis.

O pretendente: FELIPE CAMPOS DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
feirante, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/10/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Joventino do Nascimento e de Patricia Campos 
de Oliveira. A pretendente: ALINE DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/05/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio da Silva e de Magna dos 
Santos Silva.

O pretendente: MIKE CORRÊA DE MENDONÇA, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/09/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marco Antonio Gomes de Mendonça e de Ca-
cilda Corrêa de Mendonça. A pretendente: CARLA NASCIMENTO FERREIRA LIMA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (17/02/1986), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mario Ferreira Lima e 
de Nerivalda Nascimento Belmiro.

O pretendente: DANIEL DE LIMA ALVINO, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em Tucuruí, PA, no dia (22/12/1987), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Antonio Maximo Alvino e de Francisca Nonata de Lima Alvino. A pretendente: 
BIANCA MACHADO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (30/01/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Marcos da Silva e de Elisangela Rocha Machado.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local
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O CNA entrou em funcionamento 
em 2008 e, desde então, já ajudou 
a formar mais de 12 mil famílias 

por meio da adoção. Atualmente, há 
45.296 pretendentes cadastrados e 9.388 
crianças à espera de uma família. 

Pelo cadastro, as varas de infância de 
todo o país passaram a se comunicar 
com facilidade, agilizando as adoções 
interestaduais. Até então, as adoções 
das crianças dependiam da busca manual 
realizada pelas varas de infância para 
conseguir uma família. 

Uma nova versão do cadastro nacional 
de adoção está em fase de testes em 
algumas comarcas do país e tem como 
base o projeto desenvolvido pelo Tribu-
nal de Justiça do Espírito Santo – uma 
das alterações será a possibilidade de 
inclusão de fotos e vídeos das crianças, 
além do histórico de acolhimento. 

Outra novidade é a implantação de um 
sistema de busca inteligente, que per-

Atualmente, há 45.296 pretendentes cadastrados

e 9.388 crianças à espera de uma família. 

Cadastro Nacional de Adoção ajudou a 
formar mais de 12 mil famílias desde 2008

Em 2018, 2.184 crianças foram adotadas em todo o Brasil por meio do Cadastro Nacional de Adoção (CNA), coordenado pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
diversas regiões do Brasil, em 2017.

Entre as principais barreiras para 
concretizar as adoções estão a idade 
das crianças e o fato de possuírem ir-
mãos, apesar de, muitas vezes, existir 
possibilidade de desmembrar um grupo 
de irmãos em duas ou mais adoções. 
Atualmente, das 9,3 mil crianças cadas-
tradas no CNA, 6,4 mil têm entre sete 
e 17 anos e 56% possuem irmãos. Em 
contrapartida, dos 45,2 mil pretendentes 
cadastrados, apenas 6,7 mil aceitam 
crianças com idade entre sete e 17 anos 
e 37% aceitam adotar irmãos.

Na avaliação do corregedor nacional 
de Justiça, ministro Humberto Martins, 
quando ocorre o acolhimento de uma 
criança pequena, com até 5 ou 6 anos de 
idade, a chance de voltar para a família ou 
ser adotada ainda é bem grande. “Quando 
a criança é acolhida com mais de 10 anos, 
começa a fi car mais difícil, porque os 
familiares demonstram menos interesse 

em recebê-los de volta e as chances de 
adoção são muito remotas. Em suma, 
quanto mais tarde o acolhimento, maior 
a chance de o acolhido completar 18 anos 
no abrigo”, diz o ministro.

Pelo artigo 101 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA), as instituições 
de acolhimento têm caráter transitório, 
além de excepcional. Nesse período, to-
das as instituições que compõem a rede 
de proteção à infância e adolescência 
devem unir esforços em busca do res-
tabelecimento do direito à convivência 
familiar e comunitária dos acolhidos.

“A regra é que crianças e adolescentes, 
ao serem acolhidos, permaneçam o mí-
nimo possível na instituição. A realidade 
brasileira mostra-se muito distante do 
previsto em lei quando se avalia o tempo 
de acolhimento e muitas crianças e ado-
lescentes permanecem nos abrigos por 
muito mais tempo que o esperado”, diz 
o ministro Humberto Martins (AI/CNJ).
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mite uma varredura automática diária 
entre perfi s de crianças e pretendentes, 
informando ao juiz. As mudanças no 
CNA foram feitas a partir de propostas 

aprovadas por servidores e magistrados 
das varas de infância que participaram 
de cinco workshops realizados pela 
Corregedoria Nacional de Justiça em 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ROGER CONTRERA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/08/1992, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Daniel Contrera e de Janete Augusto de Andrade Contrera. 
A pretendente: STEPHANI MIRANDA DE FRANÇA, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jennifer Miranda de França.

O pretendente: ALEXANDRE LIMA DA SILVA, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 02/01/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Dias da Silva e de Maria do Rosario Lima 
Silva. A pretendente: VIVIANE SOARES DA SILVA, profi ssão: gerente de atendimento, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1981, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edson Soares da Silva e de Maria 
de Lourdes da Silva.

O pretendente: NENEL JEAN, profi ssão: aux. higenização, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Belle Anse, Haiti, data-nascimento: 13/07/1983, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Ramoncite Jean e de Gracieuse Homere. A pretendente: 
ONA RABEL, profi ssão: comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: Belle-Anse-
Haiti, data-nascimento: 08/04/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Morane Rabel e de Sacrisna Saint Louis.

O pretendente: EDVALDO LUIZ DA SILVA MIRANDA, profi ssão: montador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Goiana, PE, data-nascimento: 20/08/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Nivaldo Miranda e de Maria do Carmo 
da Silva. A pretendente: BIANCA COMBA ALCANTARA, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Adão de Jesus Alcantara e de Sonia Regina 
Comba Alcantara.

O pretendente: MARCOS MENDONÇA, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Goiânia, GO, data-nascimento: 05/02/1956, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Hilário Mendonça e de Dikla Galan. A pretendente: VERA MARIA 
DE SOUZA, profi ssão: aposentado, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 24/11/1965, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Almiro 
José de Souza e de Aldina Maria de Souza.

O pretendente: VALDEMIR JOSE SILVA, profi ssão: fl anelinha, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1961, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Eutimio Jose da Silva e de Lorencia Batista dos Santos. 
A pretendente: EPIFANIA NUNES DE OLIVEIRA, profi ssão: costureira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1961, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Benedito Nunes de Oliveira e de Ildefonsa 
Esteves de Oliveira.

O pretendente: MATHEUS PAIVA DOS SANTOS, profi ssão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 21/05/1997, residente e 
domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Roberto Costa dos Santos e de Viviane 
Nunes Paiva. A pretendente: MARCELA MARQUES SILVA, profi ssão: balconista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Neves Silva e de Catia 
Ferreira Marques.

O pretendente: WAGNER CÔRTES DO PRADO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Benedito do Prado e de Lindaura Côrtes 
do Prado. A pretendente: MARCELA DA SILVA MARQUES, profi ssão: auxiliar de 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/12/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo Marques e de 
Maria do Bonfi m da Silva.

O pretendente: CUSTÓDIO TAKAAKI OKADA, profi ssão: médico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Bastos, SP, data-nascimento: 26/05/1950, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Issamu Okada e de Kou Okada. A pretendente: 
MARCIA NASCIMENTO DE ARAUJO CHAPETA, profi ssão: aux. de enfermagem, 
estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/1964, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jorge Marcelino de Araujo e de Maria 
Nascimento de Araujo.

O pretendente: HUGO DO NASCIMENTO, profi ssão: funcionário público estadual, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Julia do Nascimento. A pretendente: 
JULIANA ACÁSSIA SILVA TEIXEIRA, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 17/05/1992, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Iolito dos Santos Teixeira e de Maria Edna Moreria Silva Teixeira.

O pretendente: HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA, profi ssão: aux. de gestão numeraria, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Silmar Ramalho de Oliveira e de 
Rosangela dos Santos Ramos. A pretendente: PAMELA PARAISO AURELIANO 
DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 02/06/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Josue 
Aureliano da Silva e de Patricia Tatiane Paraiso.

O pretendente: DAVI RICARDO DE ALMEIDA, profi ssão: técnico de refrigeração, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Cardoso de Almeida e de Marinez Araujo de 
Almeida. A pretendente: GRASIELE JORGE DE SOUSA SILVA, profi ssão: vendedora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/01/1981, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Darcilio Jorge da Silva e de Dinalva 
Rodrigues de Sousa Silva.

O pretendente: CELDINEI ARAUJO DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/08/1971, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Celso Araujo da Silva e de Evanice de Andrade 
Silva. A pretendente: CLISSIA RENATA BATISTA, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1976, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Antonio Batista e de Maria Aparecida da 
Costa Batista.

O pretendente: GABRIEL JORDANO DINIZ, profi ssão: operador de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cristiano Roberto Diniz e de Luciana Jordano. 
A pretendente: MAGNA DA SILVA SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1998, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Juscelino Lopes dos Santos e de Elizabeth Teresinha da Silva 
Santos.

O pretendente: EDSON LEANDRO DE ARAÚJO E SILVA, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Luanda-Angola, data-nascimento: 16/10/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de César Manuel Coimbra da Silva e de 
Marina da Conceição Lopes de Sousa Araújo Silva. A pretendente: GISELE CHAVES 
BRAVIM, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 01/04/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Juscelino Zagotto Bravim e de Maria Lucia Chaves Bravim.

O pretendente: ADEILSON ALVES BARBOSA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Umbuzeiro, PB, data-nascimento: 23/01/1981, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Luiz Barbosa e de Maria Alves Barbosa. A 
pretendente: MERCIA BORGES ALMEIDA CRUZ, profi ssão: professora, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1975, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Almeida Neto e de Geter Borges Almeida.

O pretendente: WESLEY CLAYTON SILVA RIBEIRO, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 03/11/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Messias Lopes Ribeiro e de Leda Silva 
Ribeiro. A pretendente: JÉSSICA BRUNA DE SÁ CAVALCANTE, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Pedro Xavier Cavalcante e de 
Lucineide Maria de Sá.

O pretendente: ELEODILSON SANTOS DE BRITO, profi ssão: securitario, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1976, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Eliosvaldo Jose de Brito e de Maria das Graças 
Santos de Brito. A pretendente: JOYCE RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: securitaria, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1984, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Leandro da Silva e de Alminda 
Rodrigues de Araujo Silva.

O pretendente: ANDERSON VIEIRA DA COSTA, profi ssão: segurança, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 01/10/1978, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Milton de Oliveira da Costa e de Vera Lucia 
Vieira da Costa. A pretendente: ELIANA DA CRUZ GOES, profi ssão: supervisora de 
atendimento, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/12/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Aderaldo Ferreira de 
Goes e de Luzia da Cruz Santos.

O pretendente: IDELMAN LIMA DA SILVA, profi ssão: açougueiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Castelo do Piauí, PI, data-nascimento: 18/03/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ludimar Silvino da Silva e de Maria das Graças 
Lima. A pretendente: TAYNA ALMEIDA BARBOSA, profi ssão: op. de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Aparecido Silva Barbosa e de Silvana 
Oliveira Almeida.

O pretendente: WALLACE ADRIANO ALVES, profi ssão: assistente administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Givaldo Oliveira Alves e de Joana 
Adriano Pereira. A pretendente: MAURICIO GONÇALVES SANTOS, profi ssão: 
publicitario, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
09/06/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Airton José Santos e de 
Marinalva Gonçalves Santos.

O pretendente: FÁBIO PEREIRA CORDOBA, profi ssão: op. de máquina, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1975, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Acyr Ferreira Cordoba e de Delzuita Pereira 
Cordoba. A pretendente: RENATA MACHADO DA SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1985, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jorge José da Silva e de Reinildes Machado 
Caetano.

O pretendente: JUAN KERLE FREIRE SOARES, profi ssão: frentista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Arcoverde, PE, data-nascimento: 29/12/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cicero Soares da Silva e de Maria de Lourdes 
Freire Soares. A pretendente: AMHARUD VELKA CADIMA MALDONADO, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/04/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Maldonado Campos 
e de Silvia Amharud Cadima de Maldonado.

O pretendente: ITALO BRENDON DA CRUZ SILVA, profi ssão: lavador de carros, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1977, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Osvaldir Coelho da Silva e 
de Marcia Aparecida da Cruz. A pretendente: JEANNETTE KAMDOM, profi ssão: 
cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: Bafoussam-Republica dos Camarões, 
data-nascimento: 06/10/1968, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Tchatue Jean e de Wodje Genevieve.

O pretendente: IFEANYI CHIMUANYA EKEH, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Umuoye Etche- Nigeria, data-nascimento: 16/06/1992, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ihebom Ekeh e de Stela Ekeh. A pretendente: 
FABIANA ALVES, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 31/08/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Jose Donizeti Alves e de Maria de Lourdes Silva Alves.

O pretendente: HUNING CHEN, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Rep. Popular da China, data-nascimento: 04/07/1975, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Poon Leeng Chan e de Mei Juan Deng. A 
pretendente: VANESSA RAIMUNDA DA SILVA, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/08/1985, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Raimundo da Silva Irmão e de Rosirene 
de Castro Silva.

O pretendente: WALISON VERISSIMO DE MORAIS, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Priscila Verissimo de Morais. A pretendente: 
GABRIELLA DIAS BRANDÃO FERREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/02/2002, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Alex Sandro Brandão Ferreira e de Sheyla Dias da Silva Ferreira.

O pretendente: GABRIEL DA SILVA VERSANNIO, profi ssão: analista fi nanceiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcos Versannio e de Cleide da Silva Pereira 
Versannio. A pretendente: KAMYLA LIMA DE MACEDO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Emerson José de Macedo e de Angela Maria 
Lima de Macedo.

O pretendente: CLAUBER ROBERTO SILVA, profi ssão: apontador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo Roberto Silva e de Maria Pereira Arraes 
Silva. A pretendente: TAYANE FRIZANCO TRINDADE, profi ssão: enfermeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 17/05/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Alcides Pereira da Trindade e de Magda Frizanco 
Trindade.

O pretendente: WILLIAM GUIMARÃES MOURA, profi ssão: técnico de informática, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 01/12/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Genildo Rosa Moura e de Iracy 
Santana Guimarães. A pretendente: EDNA CLAUDINO DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Bartolomeu Claudino da Silva e 
de Maria das Neves Claudino da Silva.

O pretendente: MICHEL CLEBER PINHEIRO, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 08/06/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Pinheiro e de Edinalva Pinheiro. 
A pretendente: MARIA ELAINE PEREIRA, profi ssão: tec.enfermagem, estado civil: 
solteira, naturalidade: Lagôa dos Gatos, PE, data-nascimento: 23/08/1982, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Gomes Pereira e de Maria José 
Silva de Oliveira.

O pretendente: RICARDO PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: aux. de limpeza, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Pereira dos Santos e de Jacirlene Rosa 
dos Santos. A pretendente: RAISSA COSTA SANTOS, profi ssão: op. de telemarketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Erivaldo Veloso dos Santos e de 
Evaneide Costa Torres.

O pretendente: RUBEN DAVID PEREIRA, profi ssão: copeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1997, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Luiz Pereira e de Maria Aparecida David Pereira. A 
pretendente: MARIA EDILÂINE TAVARES DOS SANTOS, profi ssão: copeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 15/08/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Aparecido da Silva e de Acilonge Tavares 
dos Santos.

O pretendente: RONALDO CÉSAR ROSA, profi ssão: lider de almoxarifado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Nivaldo Rosa e de Elicia Maria de Santana Rosa. 
A pretendente: TATIANE MEDEIROS CEOLA, profi ssão: coordenadora operacional, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
22/03/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valdir Ceola e de Sandra 
Medeiros Ceola.

O pretendente: MAXWELL BATISTA ALVES MAXIMIO, profi ssão: metalurgico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Campinas, SP, data-nascimento: 21/12/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Batista Maximio e de Ivanilda Lopes 
Alves Maximio. A pretendente: CRISTIANE DE CARVALHO RAMALHO, profi ssão: aux. 
administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/12/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Carlos Adão Ramalho 
dos Santos e de Marina Ribeiro de Carvalho Santos.

O pretendente: DANILO WENDEL MOREIRA, profi ssão: auxiliar de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1994, 
residente e domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Antonio Alzier Moreira e de 
Josa Neuma Moreira. A pretendente: EDILMA DA SILVA NUNES, profi ssão: assistente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Serra Talhada, PE, data-nascimento: 
28/03/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Pedro Nunes e 
de Lindomar Maria da Silva Nunes.

O pretendente: ROBERTO DA SILVA LEITE, profi ssão: mêcanico de refrigeração, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1978, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edemilson Faustino Leite e de 
Iraci Luís da Silva. A pretendente: FRANCISLENE CARVALHO DOS SANTOS, 
profi ssão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: Feira de Santana, BA, data-
nascimento: 07/07/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Reis 
dos Santos e de Marinalva Carvalho dos Santos.

O pretendente: WILSON FELIPE SA DE ARAUJO, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 16/11/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Wilson Batista de Araujo e de Audileia 
Sa de Araujo. A pretendente: JULIANA GÓES OLIVEIRA, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 26/02/1997, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Francisco Oliveira e de Lindinalva de 
Souza Góes.

O pretendente: WESLEY DOS SANTOS ALVES LUZ, profi ssão: consultor comercial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1997, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Saraiva Luz e de Lirian 
Rozana dos Santos Alves. A pretendente: DAYSE EMILLY GOMES ALVES, profi ssão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Campina Grande, PB, data-nascimento: 
11/11/1996, residente e domiciliada em Campina Grande, PB, fi lha de Walter Porto Alves 
e de Gicélia Gomes Alves.

O pretendente: CALEBE SANDNER RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: aux. de expedição, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1998, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Daniel Ribeiro da Silva e de 
Valquiria dos Praseres Sandner Ribeiro da Silva. A pretendente: JULIANA MARQUES 
DOMINGOS, profi ssão: assistente fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Jose Roberto Domingos e de Sueli Marques Domingos.

O pretendente: RONALDO INACIO, profi ssão: encarregado de jardinagem, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1964, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Benedito Inacio e de Elza Agostinho. A 
pretendente: MARILENE DA SILVA PAZ, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Olinda, PE, data-nascimento: 31/05/1984, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Ivanildo José da Paz e de Maurcéa da Silva Santos.

O pretendente: FLAVIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/06/1978, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Silva de Oliveira e de Lussidalva Teixeira 
de Souza. A pretendente: TATIANA CRISTINA VICENTINI, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1979, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Walter Vicentini e de Maria Madalena 
Vicentini.

O pretendente: REGINALDO DOS SANTOS, profi ssão: logistica, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Barbosa Ferraz - Campo Mourão, PR, data-nascimento: 
31/01/1975, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Benedito dos Santos e 
de Alaide Batista dos Santos. A pretendente: MARLUCE DOS SANTOS, profi ssão: aux.
enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Campina Grande, PB, data-nascimento: 
20/08/1972, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Honorio dos Santos 
e de Maria de Lourdes Santos.

O pretendente: VAGNER DA CRUZ FREIRE, profi ssão: funcionário público, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Luiz de Sales Freire e de Maria Solange 
da Cruz. A pretendente: CLEIDE CORDEIRO ARAUJO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Cloves Calado Araujo e de Teresinha de Jesus 
Cordeiro Araujo.

O pretendente: HENRIQUE GUIMARÃES DE OLIVEIRA PEREIRA, profi ssão: dentista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 28/07/1982, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Rubens Pereira e de Elizabeth 
Guimarães de Oliveira Pereira. A pretendente: NATHALIA GRADWOOL GOMES, 
profi ssão: assistente administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 15/12/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Sebastião da Cruz Gomes e de Maria Aparecida Gradwool Gomes.

O pretendente: GUILHERME BELLONE DORNEL SIVIERI, profi ssão: assistente 
de engenharia, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/11/1989, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Antonio Sivieri 
e de Nanci Bellone Dornel Sivieri. A pretendente: DANIELLE COSENZO, profi ssão: 
publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/08/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Vagner Cosenzo e de 
Vera Lucia Santos Cosenzo.

O pretendente: GABRIEL MATHEUS CAMPOS PEREIRA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sergio Alves Pereira e de Ivone Aparecida de 
Campos Pereira. A pretendente: CAMILA LUMES NASCIMENTO, profi ssão: aux.juridico, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1997, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luis do Nascimento e de Ana Paula Lumes.

O pretendente: EDNEI ALVES DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1977, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Domingos Ducas dos Santos e de Maria Alves dos Santos. A pretendente: 
JÉSSICA PAULINA BARBOSA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Guarulhos, SP, data-nascimento: 28/12/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Jonas Paulino Rocha e de Marisete Barbosa da Silva.

O pretendente: DIEGO HIGINO LIBERATO SILVA, profi ssão: encarregado geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gilmar Higino da Silva e de Rosemeire da 
Conceiçao Liberato Silva. A pretendente: AMANDA OLIVERIA DOS SANTOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/06/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Rogerio Oliveira dos 
Santos e de Nadia Oliveira dos Santos.

O pretendente: LUIZ DO CARMO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
eletricista, nascido em Guarulhos - SP, no dia 24/10/1977, residente e domiciliado neste 
Subdistritro, São Paulo - SP, fi lho de Ospedido Pereira e de Maria do Carmo Pereira. A 
pretendente: GEISE DA SILVA ANTICAGLIA, estado civil solteira, profi ssão técnica de 
enfermagem, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/03/1985, residente e domiciliada neste 
Subdistritro, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Anticaglia e de Deise da Silva.

A pretendente: TAMIRES AGUIAR PEDROSO, estado civil solteira, profi ssão cabe-
leireira, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/09/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistritro, São Paulo - SP, fi lha de Rosangela Aguiar Pedroso. A pretendente: TAMIRIS 
LEITE GOMES, estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 07/10/1988, residente e domiciliada neste Subdistritro, São Paulo - SP, fi lha de 
Paulo Ranulfo de Oliveira Gomes e de Roseli Leite Gomes.

O pretendente: VINÍCIUS RODRIGUES DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão 
estoquista, nascido em Belo Horizonte - MG, no dia 31/01/1991, residente e domicilia-
do neste Subdistritro, São Paulo - SP, fi lho de Edson Pereira de Andrade e de Aurea 
Rodrigues Neri de Andrade. A pretendente: GABRIELA DOMINGUES COLON, estado 
civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo - SP, no dia 05/07/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistritro, São Paulo - SP, fi lha de José Luiz Colin Ortiz 
e de Rosalia Acacio Domingues Ortiz.

O pretendente: JOSÉ MAURICIO DE SOUZA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
designer, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/02/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistritro, São Paulo - SP, fi lho de José Maurício de Souza e de Luiza de Abreu Souza. 
A pretendente: LETÍCIA SOUSA AGNELLO, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 06/04/1991, residente e domiciliada neste Subdistritro, 
São Paulo - SP, fi lha de Mauro Sérgio Agnello e de Raimunda Sousa Agnello.

O pretendente: DIOGENES RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/10/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistritro, São Paulo - SP, fi lho de Maria do Carmo Rodrigues da Silva. A pretendente: 
AMANDA BRENNA PIRES, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 23/01/1992, residente e domiciliada neste Subdistritro, São Paulo - SP, 
fi lha de Alberto Pires e de Cleide Brenna Pires.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
I  V  M  - 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:

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios
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São Paulo, quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019Página 8

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
QUARTA 27 de Fevereiro de 2019. Dia de São Gabriel da Virgem, 
São Leandro, São Valdomiro, São Procópio e Dia do Anjo Nanael, 
cuja virtude é a seriedade. Dia Nacional do Livro Didático, Dia 

do Agente Fiscal da Receita Federal e Dia dos Velhinhos. Hoje 
aniversaria o técnico de futebol Carlos Alberto Parreira que nasceu 
em 1943, o cantor Beto Barbosa que completa 64 anos e o cantor 
Rodriguinho nascido em 1978.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste grau sente-se revigorado quando pratica a 
meditação. Move-se com habilidade na dureza do dia-a-dia e conse-
gue reciclar-se pela convivência com conceitos mais sutis e etéreos. 
Apreciador da arte e da beleza gosta do luxo e do conforto; é jovial 
e empreendedor. É possuidor de muitos talentos e ideias, através do 
conhecimento pode desenvolver a habilidade para escrever e falar. 
Costuma ter uma inocência natural e viver em um mundo muito próprio, 
adaptando-se ao meio externo apenas por questões de sobrevivência.

Dicionário dos sonhos
ALIMENTOS - Estar em uma festa, aniversário ou 
comemoração onde tenha bastante comida, é aviso 
de abundância. Cozinhar indica que irá melhorar sua 
posição no trabalho. A cor da comida indica pressá-
gios. De cor clara, indica êxito, mas a cor amarela 
representa desespero e sofrimento. A carne signifi ca 
fortuna e prazer dos sentidos. Não comer é aviso de 
pobreza e falta de dinheiro. Números de sorte: 16, 
68, 70, 90 e 96.

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

Esta quarta é o vigésimo terceiro dia da lunação. A Lua faz conjunção com Júpiter aumentando a nossa fé, a 

confi ança e renova as esperanças. O astral fi ca mais otimista, mas não podemos deixar o exagero de Júpiter em 

Sagitário tomar conta. O Sol em bom aspecto com Marte nos leva a agir de forma prática, segura e realista. Será 

necessário manter esse foco para fazer o que deve ser feito. À noite a Lua em mau aspecto com Mercúrio pode 

trazer difi culdades na comunicação.
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É preciso organizar a vida ou en-
frentar uma série de problemas 
devido a atitudes temperamentais 
que provocam crises no ambiente. 
O descaso pode levar a deixar algo 
importante para depois. O momento 
é de valorização de conquistas para 
o futuro. 78/478 – Vermelho.

A Lua faz conjunção com Júpiter 
aumentando a nossa fé, a confi ança 
e renova as esperanças. O astral fi ca 
mais otimista, mas não podemos 
deixar o exagero de Júpiter em 
Sagitário tomar conta. À noite a Lua 
em mau aspecto com Mercúrio pode 
trazer difi culdades na comunicação. 
21/721 – Cinza.

Tente ficar nas suas atividades 
rotineiras, nada de rompante ou 
de tomar iniciativas no fi nal do dia. 
Empenhe-se mais em suas ativida-
des na rotina. Algo novo pode dar 
ânimo e boa disposição. Cuidado 
com as palavras que foram ditas, não 
poderá voltar atrás. 67/467 – Branco.

A conversa fl ui fácil, por isso pode 
haver muita conversa e pouca ação. 
Elimine aquilo que não serve mais ou 
que não usa mais. Imagine e acredite 
em seus desejos e eles poderão em 
breve se realizar. Use de persistência 
e coragem diante das difi culdades. 
62/362 – Azul.

A conversa vai fl uir fácil com todos e 
também com seu amor, com os fi lhos 
ou os familiares. Não faça nada sem 
ter certeza e ouvir pessoas interes-
sadas. Evite atritos provocados por 
uma atitude de comando e imposição, 
sem levar em consideração opiniões. 
92/292 – Amarelo.

Soluções engenhosas surgem e a 
inventividade que ocupa espaço im-
portante neste dia. Decisões podem 
ser tomadas e acordos fi carão forta-
lecidos, mas a crítica pode provocar 
perda do prestigio. Sem apoio dos 
outros terá difi culdade para alcançar 
o que pretende. 56/456 – Cinza.

Durante o dia terá um clima propício 
para diálogos com amigos e familia-
res. Não alimente desejos impossíveis 
e nem misture sonhos com a realida-
de. Sua disposição e teimosia criam 
confl itos que podem perturbar. Evite 
gastar dinheiro em coisas desneces-
sárias. 55/255 – Vermelho.

A Lua faz conjunção com Júpiter 
aumentando a nossa fé, a confi ança 
e renova as esperanças. O astral fi ca 
mais otimista, mas não podemos 
deixar o exagero de Júpiter em 
Sagitário tomar conta. Aumente 
a afetividade no relacionamento 
amoroso aproximando a pessoa 
amada e amigos.  64/764 – Claras.

O convívio com a pessoa amada deve 
melhorar até o fi nal desta semana, 
por isso tenha cautela com suas pa-
lavras e desconfi anças. O importante 
é ser bem prático e começar a agir 
nesta quarta para resolver pendência 
e terminar o que está superado em 
sua vida. 52/852 – Branco.

O Sol em bom aspecto com Marte nos 
leva a agir de forma prática, segura e 
realista. Aumentam as chances nas 
atividades comerciais e fi nanceiras 
terem um bom resultado. Melhora 
a situação no trabalho através do 
reconhecimento do seu talento na 
atividade que realiza. 11/211 – Azul.

Terá oportunidade de renovação de 
sua vida depois que o Sol passar o 
seu grau de nascimento. Se esta é 
a data do seu aniversário comemo-
re o seu novo ano astral que está 
começando. Será levado a viver 
momentos felizes na relação sexual 
e na vida familiar. 33/833 – Branco.

O momento é de valorização de con-
quistas que dizem respeito ao nosso 
futuro. A vida social será ampliada, 
fazendo novos amigos e conhecendo 
outros lugares e ambientes sociais. 
A sua relação sentimental pode fi car 
mais sólida, mas crises também 
podem ocorrer e levar a confl itos. 
15/615 – Branco. 

Simpatias que funcionam
Abrir caminhos: No início de sete manhãs se-
guidas, aponte uma folha de espada-de-São-Jorge 
para o sol e diga: “Poderoso astro-rei, enviai força 
e energia para que eu possa vencer todas as difi-
culdades e ser muito feliz”. Sempre que terminar 
de falar, guarde a folha onde só você mexa.  No 
oitavo dia, jogue a folha em uma lixeira longe da 
sua casa.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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CVM
COMENTARISTAS

ENRLDOC
RECOMPENSA
CMIAOSR
IMAOCARA

NOMINADOOD
TERMOGENESE

LIUFEO
EUCLIDESX
TROLLRUBRI
RIELEAG

BOCARENOME
NORMACAN
IAÃDINDI

DOCUMENTAÇÃO

A área de
atuação
das lojas
virtuais

Rocha
Lima,

gramático
brasileiro

(?)-in,
técnica de 
massagem
relaxante 

Letra no
uniforme
do Super-
Homem 

Praça cen-
tral de uma

aldeia
indígena

Tipo de
vinho entre
o branco e

o tinto

Artista
como

Marcel
Marceau

Christina
(?), canto-
ra de "Your

Body"

Olívio
Dutra,
político
gaúcho

Ácido (?): 
em excesso,
causa gota

(Fisiol.)

Lílian 
Lemmertz,

atriz
brasileira

Antigo
nome de
Tóquio

(?)-
humano:
bárbaro

Mês de
jejum para
os muçul-

manos

Prefixo de
"rubri-
louro":

vermelho

Preparam
(o solo)
para o
plantio

Pronome
usado para
se referir 
a Deus

Alexandre
Garcia,

jornalista
da Globo

Desmond
Tutu, 

bispo sul-
africano

Ana Néri,
pioneira
da Enfer-
magem

Elemento
da bomba
atômica

(símbolo)

Canção de
Tom Jobim
e Aloysio

de Oliveira

Fingida

Objeto que cai auto-
maticamente em caso
de despressurização

do avião

Prestígio
Mulher
que deu

à luz
(?) culta:

rege o
idioma

É composta
por itens
como RG,
CPF e pas-

saporte

O Pai da
Geometria

(Ant.)

Produção
contínua e

regular 
de calor
(Fisiol.)

Designado

Júnior,
Caio Ribei-
ro e Car-
los Casa-
grande
(fut. TV)

Valor
oferecido

pela
polícia em
troca de

pistas que
levem à

captura de
bandidos

Exame de
acesso a
certas fa-
culdades

Não
(abrev.)

Tecnologia que permite realizar reuniões a
distância Inimigo do

povo grego
(Ant.)

Entidade espiritual
ausente da doutrina

Zen

O típico
causador
de discór-

dia, na
web (ing.)

(?) de sino,
modelo de

calça 

Marie
Curie,

cientista
Rumava

3/edo. 4/rosé. 5/ocara — troll. 6/ramadã. 8/aguilera.

De acordo com relatório 

de 2018 da Organização 

Mundial da Saúde 

(OMS), cerca de três 

milhões de pessoas em 

todo mundo morrem 

anualmente por conta 

do álcool, o que equivale 

a 5,3% no total

Para os jovens entre 20 
e 29 anos, a taxa é de 
13,5%. Dos três milhões, 

28% estão relacionados a aci-
dentes de trânsito, violência 
e suicídio; 21% a distúrbios 
digestivos; e 19% a doenças 
cardiovasculares. E com apro-
ximação do Carnaval, os cui-
dados devem ser redobrados.

Principalmente para os mais 
jovens, que acabam abusando 
das bebidas alcoólicas e estão 
mais suscetíveis aos efeitos 
do álcool no organismo, uma 
vez que o sistema nervoso 
deles não está completamen-
te formado e muito menos o 
fígado, que tem difi culdade 
em metabolizar uma grande 
quantidade de álcool. 

Os principais efeitos nocivos 
no organismo são o aumento 
da frequência cardíaca, o que 
pode resultar em uma arritmia 
forte, agitação descontrolada, 
irritabilidade, perda de me-
mória, insônia entre outros. A 

junção desses fatores é prati-
camente uma bomba relógio no 
organismo dos adolescentes, 
que ainda pode causar depen-
dência ao álcool.

Não existe uma receita 
milagrosa para acabar com os 
efeitos do álcool. Banho frio, 
movimentar-se com mais fre-
quência, café forte ou ingerir 
bebidas com menor teor alco-
ólico. Nada disso é capaz de 
reduzir os efeitos. A única dica 
que é importante e realmente 
efetiva é o consumo de muita 
água nesse período. 

Além de hidratar o corpo, a 
água é a única capaz de dimi-
nuir os efeitos desagradáveis 
da ressaca. Existem alguns 
estudos que comprovam que 
quem ingere muita água, 
acaba bebendo menos bebida 
alcoólica. 

É possível aproveitar o Car-
naval de forma responsável, 
desde de que tudo seja feito 
com moderação. Preserve a 
sua saúde e principalmente a 
sua vida. 

Bom Carnaval!

(*) - Médico cardiuologista,
é coordenador do serviço de Clínica 

Médica e Medicina Intensiva
do Hospital IGESP.

Jovens são mais 
suscetíveis aos 

efeitos do álcool 
no período do 

Carnaval

Comunicação de Extravio de Livros Societários
Brapar Participações S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Conceição de 
Monte Alegre, nº 107, Torre B – 10º andar – Conjunto 101 B CV: 3113, Cidade Monções, CEP: 04563-060, inscrita no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 26.796.784/0001-08, com seus atos constitutivos registrados perante 
a Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob NIRE 35.300.499.824, comunica o extravio dos Livros Societários de (i) 
Registro de Ações Nominativas; e (ii) Registro de Transferência de Ações Nominativas, todos com nº de Ordem 01, sendo o local 
da ocorrência incerto e não sabido, impossibilitando descrever as circunstâncias que resultaram no fato ou como, quando e onde 
ocorreu o extravio, apenas podendo dizer que os livros foram vistos, pela última vez, no arquivo mantido na sede da companhia. Os 
livros não possuíam escrituração. São Paulo, 18/02/2019. Eduardo Cirelli Grasso – Diretor Presidente. (27, 28/02/2019 e 01/03/2019)

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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DESCONTAR A AJUDA ALIMENTAÇÃO
Empresa pode descontar a ajuda alimentação dos seus funcionários, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA FOI CONTRATADA COM PERÍODO DE EXPERIÊNCIA 
DE 30 DIAS, NO FIM DESSE PRAZO HOUVE O ENCERRAMENTO DO 
CONTRATO. PODERÁ A EMPRESA REALIZAR A READMISSÃO DESSA 
MESMA FUNCIONÁRIA EM NOVO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA?

A elaboração de novo contrato de experiencia somente será possível 
depois de transcorrido 6 meses do contrato de experiência anterior, 
conforme dispõe o artigo 452 da CLT. No caso concreto somente será 
possível a realização de contrato de trabalho por prazo indeterminado, 
considerando o término normal do contrato de experiência.

FALTA NO CONTRATO INTERMITENTE
Para contrato de trabalho intermitente que trabalha 12 x 36, ocorrendo 
falta pode-se descontar, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

REALIZAR HORAS EXTRAS
Funcionários que exercem atividades insalubres poderão prestar horas 
extras? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO RECEBEU ALTA DO INSS, O AFASTAMENTO NÃO FOI 
POR ACIDENTE DE TRABALHO, QUAL O TEMPO DE ESTABILIDADE?

Esclarecemos que para o afastamento por auxílio doença perante 
a legislação não há estabilidade, salvo previsão em convenção 
coletiva de trabalho.

PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO
Folha de pagamento ocorrendo dentro do mês será considerada 
como regime de caixa ou competência e, caso corra até o 5º dia do 
mês subsequente, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Centro de Conveniência e Serviços Panamby S/A - CNPJ nº 07.012.790/0001-74
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária - Ficam V.Sas. convocadas para a AGO, de acordo e nos 
termos do Artigo 7º, inciso I do Estatuto Social, a qual será realizada em 28/3/19, 5ª feira, 16h, na Sede da 
Administradora, na Rua José Ramon Urtiza, 975, 2º Subsolo, Vila Andrade, SP/SP, Open Mall Panamby, a fim de 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aprovação de contas - Exercício 2018; (ii) Comercialização - Novas 
locações; (iii) Operacional - Demonstração das Melhorias Realizadas; (iv) Outros Assuntos de Interesse. Informamos 
que V.Sas. poderão se fazer representar por Procurador, especialmente constituído para tal ato por meio de 
Procuração com firma reconhecida. Neste aspecto, a Administradora se dispõe a representar V.Sas. mediante 
fornecimento de Procuração, bem como, voto por escrito de cada ordem do dia. A Administração.  (26, 27 e 28/02/2019)

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ(MF) n° 60.884.756/0001-72 - NIRE n° 35.300.028.180

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada Em 15.01.2019
Local, Hora e Data: Na sede da Companhia localizada na Avenida Paulista, n° 854, 12° andar, Bela Vista, 
São Paulo – SP, às 9h00 no dia 15 de janeiro de 2019, reuniram-se as acionistas. Convocação e Presenças: 
Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4°, da Lei 6.404/76 em razão da presença de Acionistas
representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas lançadas na presente Ata e no Livro de Presença 
dos Acionistas. Composição da Mesa: Presidente - Sr. Tadaaki Kurakake, Diretor Presidente; e Secretário 
– Sr. Yuta Mori. Ordem do dia: Deliberar acerca da indicação do Sr. Yasuhiro Tanno ao cargo de Diretor da 
Companhia. Deliberações: Após discussão da matéria da ordem do dia, as Acionistas aprovaram, por unanimidade 
de votos, a indicação do Sr. Yasuhiro Tanno, de nacionalidade japonesa, portador do Passaporte n° TR1708520, 
expedido pelo Governo Japonês, para o cargo de Diretor, junto à matriz em São Paulo/SP, em substituição ao Sr. 
Shingo Nakamura, ressalvando-se que a efetiva nomeação e a posse do indicado ao referido cargo encontram-se 
condicionadas à liberação de Autorização de Residência pela Coordenação-Geral de Imigração e obtenção do respectivo
visto consular, nos termos da legislação vigente.  Encerramento - Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os 
trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual foi lida, aprovada, e assinada
por todos os presentes. Mesa: Tadaaki Kurakake - Presidente; Yuta Mori - Secretário. Acionistas:  Marubeni
Corporation - p.p. Tadaaki Kurakake; Tadaaki Kurakake Registrada na JUCESP sob o n° 56.710/19-7 em 28.01.2019

DIGIGRAF
Distribuidora Comércio e Serviços S.A.

CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328
Aviso aos Acionistas

Encontram-se à disposição dos Acionistas, no escritório 
da Companhia localizado na Rua Soares de Avelar, nº. 
894, Vila Guarani, São Paulo/SP, CEP: 04306-020, os 
documentos do Artigo 133, da Lei 6.404/76, relativos 
ao exercício social encerrado em 31.12.2018. São 
Paulo, 26 de fevereiro de 2019. Diretor Presidente: 
Antônio Francisco da Rita Leal.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO PAPEL, PAPELÃO E
CORTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEPACO

CNPJ/MF nº 60.961.422/0001-55 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Pelo presente Edital fi cam convocados os senhores representantes das entidades associadas mencionadas no 
artigo 4º do Estatuto Social do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO PAPEL, PAPELÃO E CORTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO – SEPACO, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no 
próximo dia 20 de março de 2019, à Rua Vergueiro nº 4210, an  teatro (S2), Vila Mariana, São Paulo/
SP, às 11h (onze horas), em primeira convocação, com a presença das associadas que representem, no mínimo, 
metade mais um do total de votos, e, em segunda convocação, com qualquer número dos presentes, havendo entre 
uma e outra o prazo de 30 (trinta) minutos, consoante disposição contida no artigo 11º, inciso I, letra b, do Estatuto 
Social, devendo ser observada a seguinte ordem do dia: A) Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao 
Balanço Patrimonial do Exercício de 2018; B) Aprovação do Balanço referente ao exercício de 2018 apresentado 
pelo Conselho de Administração, C) Destinação do Resultado. São Paulo, 27 de fevereiro de 2019. 

SYNÉSIO BATISTA DA COSTA - PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATIVO R$
Circulante 5.085.908,64
Disponibilidades 2.054.850,57
Em Moeda Nacional 1.343.856,72
Dispon. em Moeda Estrangeira 710.993,85
Bancos-Depós. Moeda Estrangeira 47.994,32
Em Espécie 662.999,53
TVM e Instrum. Derivativos 2.484,26
Cotas de Fundo de Renda Fixa 2.484,26
Outros Créditos 2.989.700,47
Carteira de Câmbio  2.851.121,18
  Cambio Comprado a liquidar  1.442.765,58
  Direitos s/vendas de câmbio  1.951.895,30
  (-)Adto em moeda nacional
     recebidos  (543.539,70)
Diversos 138.579,29
Impostos e Contrib. a Compensar 105.708,48
Pagamentos a Ressarcir 4.584,00
Devedores Diversos - País 28.286,81
Outros Valores e Bens 38.873,34
Despesas Antecipadas 38.873,34
Não Circulante 31.568,19
Permanente 31.568,19
Imobilizado de Uso 31.568,19
Imobilizações em Curso 20.079,39
Instalações 4.000,00
Móveis e Equipamentos de Uso 21.840,00
Sist. de Comunicação-Equipam. 9.800,00
Sistema de Processam. Dados 15.745,80
Sistema de Segurança 875,00
(-) Depreciação Acumulada (40.722,00)
Outros Ativos Intangíveis -
Gastos de Organiz. Expansão 2.506,00
(-) Amortização Acumulada (2.506,00)
TOTAL DO ATIVO 5.117.476,83

PASSIVO R$
Circulante 4.081.102,15
Obrig. p/Emprést. e Repasse -
Empréstimos no País -
- Em Moeda Nacional -
Outras Obrigações 4.081.102,15
Cobrança e Arrec. Tributos (IOF) 28.441,60
Carteira de Câmbio 3.392.407,06
Câmbio Vendido a Liquidar 1.949.641,48
Obrig. por compra de Câmbio 1.442.765,58
Fiscais e Previdenciárias 31.749,61
Impostos e Contr. a Recolher 31.749,61
Diversos 628.503,88
Prov. p/Pagtos. a Efetuar 239.115,74
Credores Diversos - País 389.388,14

Não Circulante

Patrimônio Líquido 1.036.374,68
Capital Social 1.036.381,00

Domiciliados no País 1.036.381,00
Reservas de Lucros 304.356,53

Reservas de Lucros Especiais 304.356,53
Lucros ou Prej. Acumulados (278.160,06)

Prejuízo Exercício Anterior (278.160,06)

Contas de Resultado (26.202,79)
Receitas Operacionais 314.272,26
Despesas Operacionais (343.073,48)
Receitas não Operacionais 2.598,43
(-) Despesas não Operacionais -
Imp. de Renda e Contr. Social -

TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO 5.117.476,83

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

BALANCETE PATRIMONIAL - 31 de Janeiro de 2019

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora

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

Dante Senra (*)

ORIENTAÇÃO DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn. Uma Nova 
Conexão. Mudar de forma neste novo você que está se transformando 
cria novas conexões entre seu corpo, mente e alma. Muitos de vocês 
têm passado por grandes mudanças e transformações, e é o momento de 
ter certeza de que você está cuidando de todos os aspectos desse novo 
eu. Experimente a sua vibração de auto expressão. Você tem passado 
por uma espécie de metamorfose, e é importante ter certeza de estar 
se cuidando também. Esta profunda conexão de corpo, mente e alma 
mudou. Sua compreensão está se expandindo. Passe o tempo focado 
em seu crescimento e objetivos. Lembre-se de se conectar com a terra. 
Isso ajuda a ancorá-lo e também permite que você alcance insights mais 
profundos, estabeleça limites saudáveis e energize seu corpo físico. Você 

pode se sentir vulnerável no começo, mas permaneça com isso. Deite-
se na Terra e deixe-a balançar em um transe de carinho, embalando-o 
como a mãe que ela é. Respire profundamente e relaxe um pouco mais. 
A Orientação dos Anjos é que aborde essa nova conexão e permita que 
a mudança de forma ou transformação ocorra. Passe algum tempo em 
meditação. Imagine um fi o de luz conectando-o, seu corpo, sua mente 
e sua alma juntos. Observe como é isto, quando todos os seus aspectos 
estão interconectados. Sinta esse novo jeito de ser. Deixe-o aguçar suas 
habilidades intuitivas, fortalecer seu sistema imunológico e seu corpo 
físico e ajudar em sua transformação. Brinque com seu campo de ener-
gia e observe como ele é em diferentes distâncias do seu corpo físico. 
Quanto mais você fi zer isso, mais você se torna consciente de quem 
você realmente é, e mais consciente você se torna enquanto vive no 
mundo. Amor e bênçãos, Sharon e os anjos. (ww.playingwiththeuniverse.
com) - Tradução: Regina Drumond -reginamadrumond@yahoo.com.br

Refl exõesRefl exõesRefl exões

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

agência de confi ança,
ou ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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VENDAS
BRUTAS

EBITDA
AJUSTADO

 

 

CAGR + 13,4%

 

2015

2.867

2016

3.381

2017

3.516

 

49.102

56.343

42.702

CAGR + 9,7%

2015 2016 2018

 
 

52.376

2017
em bihões de Reais em bihões de Reais

FLUXO DE
CAIXA LIVRE

288

1.052

1.290

2015 2016 2018

1.092

2017

em mihões de Reais

LUCRO
LÍQUIDO

 

1.174

1.660

2015 2016 2018

766

CAGR + 29,4%CAGR + 64,8%

1.599

2017
em mihões de Reais

2018

4.183

+ de 84.000 
funcionários

660 
pontos de vendas

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  2018
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Prezados Acionistas, 

Mensagem do Presidente do Grupo Carrefour Brasil

incluem:

Aceleração da expansão Atacadão

bandeiras Carrefour Market e Carrefour Express

Liderando o movimento da transição alimentar para todos:
Carrefour, 

Act For Food

Rápido crescimento do e-commerce e estratégia omnicanal: O e-commerce

foodtech com 

a compra da e-Mídia Cybercook 

Evolução da nossa transformação digital:
Meu Carrefour Scan&Go 

Carrefour eBusiness Brasil (CeBB)

Desenvolvimento contínuo de serviços: Clique e Retire
Retire de Carro

Carrefour Soluções Financeiras nos 

. 

Noël Prioux
Presidente do Grupo Carrefour Brasil

Corporativo

Destaques do ano

•   Forte fechamento em 2018 com aceleração no desempenho de vendas totais no 2S: +7,6%

   

   

•   EBITDA Ajustado: margem de 8,2%, +0,76 p.p.).

•   Lucro Líquido Ajustado, atribuído aos acionistas controladores, +

•   

•   

AVANÇOS IMPORTANTES DAS ESTRATÉGIAS DE OMNICANAL E TRANSIÇÃO ALIMENTAR 

•   Acelerando a transformação digital:

-   E-commerce: GMV alcançou R$ 1,4 bilhão em 2018, 

-   

-   

-   Carrefour eBusiness Brasil (CeBB) 
tornar líder de mercado em e-commerce de alimentos.

•

-  

-   

•   Novos avanços na transição alimentar:

-   

-   

Consolidado Atacadão Carrefour Varejo CSF Funções Corporativas

R$ milhões 12M 18 12M 18 12M 18 12M 17 12M 18 12M 18

Outras Receitas

Margem Bruta 22,2% 21,5% +0,70 p.p 15,8% 15,0% +0,78 p.p 24,8% 25,8% -0,97 p.p - - - - - -

Margem EBITDA Ajustada 8,2% 7,4% +0,76 p.p 7,6% 6,9% +0,70 p.p 4,8% 5,6% -0,78 p.p - - - - - -

controladores

Margem Líquida Ajustada

Vendas Brutas (R$ milhões)

 CAGR + 10,4%

37,9

2014

42,7

2015

49,1

2016

53,4

2017

 
 

56,3

2018

Atacadão: Crescimento de dois dígitos das vendas e rentabilidade, acelerando a  expansão.

Nossa decisão de acelerar a expansão

Carrefour Varejo: Melhora contínua das margens ao longo do ano e forte crescimento do e-commerce

E-commerce 

 Click & Retire (C&R)

Retire de Carro

CRM 

Banco CSF: Sólido faturamento e carteira de crédito; EBITDA ajustado e lucro recorde 
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 Lucro Bruto

Lucro Bruto

 

7,5

2014

8,4

2015

9,5

2016

10,3

2017

 
 

11,4

2018

21,4% 21,4% 21,1%
21,5%

22,2%

Margem Bruta 

Consolidada

Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas

VG&A

 

5,1

2014

5,6

2015

6,1

2016

6,8

2017

 
 

7,2

2018

14,6% 14,2% 13,7%
14,2% 14,1%

% da RL

consolidada

EBITDA Ajustado

 

 

 

 EBITDA Ajustado (R$ milhões)

 CAGR + 15,0%

2.358

2014

2.867

2015

3.381

2016

3.516

2017

 
 

4.183

2018

12M 18 12M 17

Lucro Líquido 1.863 1.713 8,8%

24

(=) EBITDA 3.891 3.785 2,8%

(=) EBITDA ajustado 4.183 3.516 19,0%

Outras receitas (despesas)

Dezembro 18 Dezembro 17

Dívida Bruta (inclui desconto de recebíveis) (4.111) (4.335) -5,2%

(Dívida Líquida) Caixa Líquido 831 752 10,5%

Impostos

Lucro Líquido, Acionista Controlador

 Lucro Líquido (R$ milhões)

 CAGR + 33,2%

528

2014

766

2015

1.174

2016

1.599

2017

 
 

1.660

2018

Pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP)

Fluxo de Caixa Livre

 

12M 18 12M 17

Fluxo de Caixa Bruto das Operações 3.780 3.723 1,5%

Fluxo de Caixa Operacional, antes capital de giro 2.434 1.746 39,4%

Variação nas exigências de capital de giro 964 1.081 -10,8%

Variação em Contas a Pagar 987 1.413 -30,1%

Variação em Contas a Receber 110 (84) n.s.

Variação em Estoques (133) (248) -46,4%

Capex (excluindo ágio) (1.795) (1.808) -0,7%

n.s.

n.s.

Fluxo de Caixa Livre 1.290 1.092 18,1%

Capital de Giro

Capex

12M18 12M17

Total 1.793 1.808 -0,8%

Rede de Lojas

N° de lojas Dezembro 17 Aberturas Fechamentos Dezembro 18

20

Hipermercados

Supermercados

4

Grupo 634 38 (12) 660

Área de Vendas Dezembro 17 Dezembro 18

Hipermercados

Supermercados

Área de Vendas Total (m2) 1.777.672 1.889.769 6,3%

Mercado de Capitais

 

 

100

dezembro 17 março 18 junho 18 setembro 18 dezembro 18

15,0%

21,0%

IBOVCRFB3

Auditores Independentes

A Administração
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 Nota 1:  Operações
Atacadão S.A. (“Atacadão” ou a “Companhia”), diretamente ou por meio de suas subsidiárias (“Grupo 
Carrefour Brasil”, “Grupo” ou “Nós”) atua no comércio varejista e atacadista de alimentos, vestuário, 
eletrodomésticos, eletrônicos e outros produtos por meio de sua cadeia de lojas de atacado de autosser-
viços e atacado de entrega, hipermercados, supermercados, lojas de conveniência, postos de gasolina, 
farmácias e e-commerce, principalmente sob os nomes comerciais “Atacadão” e “Carrefour”.
Para dar suporte ao seu núcleo varejista, o Grupo também oferece serviços bancários aos clientes, 
sob o nome comercial “Banco CSF”, empresa supervisionada e regulada pelo Banco Central do Brasil 
(BACEN). O Banco Carrefour Soluções Financeiras (“Banco CSF”) oferece aos seus clientes cartões 
de crédito “Carrefour” e “Atacadão” que podem ser utilizados nas lojas do Grupo Carrefour Brasil e em 
outros lugares, empréstimos ao consumidor e outros produtos, como apólices de seguro.
O Grupo Carrefour Brasil é uma sociedade anônima com matriz na Rua George Eastman 213, cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil. As ações da Companhia são listadas no segmento Novo 
Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo - B3, sob o código “CRFB3”.

de Paris.

 Nota 2:  Base de Preparação das Demonstrações Financeiras Individuais Consolidadas 

2018 foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 26 de fevereiro de 2019.

em conjunto contabilizado pelo método de equivalência patrimonial. A moeda de apresentação das 

Nota 2.1. Declaração de conformidade

foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BR GAAP”) e também de 
acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade (“IFRSs”), emitidas pela International Accoun-
ting Standards Board (“IASB”). 

elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 
-

tária brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (CPC), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC).
As IFRSs compreendem as Normas Internacionais de Contabilidade, as interpretações do Comitê de 
Interpretação das Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRIC) e do Comitê Permanente de 
Interpretações (SIC). 

Nota 2.2. Mudanças nas principais políticas contábeis
Nota 2.2.1. CPC 47/IFRS 15 - Receitas de Contratos com Clientes

Receitas Contratos de Construção 
e a IFRIC 13 - Programas de Fidelidade com o Cliente. A nova norma é aplicável a todos os contratos 

-

Vendas de mercadoria
As receitas do Grupo advêm principalmente da venda de mercadorias nas suas lojas, drogarias e pos-

desempenho, as receitas são reconhecidas no momento em que o controle do ativo é transferido para 
os clientes, que ocorre principalmente no pagamento da compra pelo cliente no checkout das lojas, dro-

receitas sobre vendas de mercadoria.
Comissões e vendas de serviços
O Grupo atua como intermediário na venda de serviços (principalmente de seguro de garantia esten-

dos respectivos custos, no momento em que o serviço tiver sido prestado, quando for provável que os 

As receitas de comissões e vendas de serviços contemplam valores recebidos de fornecedores refe-
rentes a prestação de serviço de descarga de mercadoria de nosso segmento de Atacadão, sendo que 

O valor desse serviço em 31 de dezembro 2018 representa R$ 59 milhões (R$ 55 milhões em 31 de 
dezembro 2017).

vendas de serviços e comissões.
Receitas do segmento de Soluções Financeiras (Banco CSF S.A.)

de crédito e juros sobre cartões de crédito rotativos e outras receitas regulamentadas pelo Banco Cen-
tral do Brasil - BACEN) são reconhecidas à medida que os serviços são fornecidos os clientes. 

receitas do Segmento de Soluções Financeiras. 
Devoluções e cancelamento

receita reconhecida é contabilizado liquida das devoluções e cancelamentos esperados.
-

lamento.
Transição

-

Nota 2.2.2. CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros
-

Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. 

• um novo modelo de perda de crédito “impairment

requerimentos para “macro hedge accounting”.

-
nanceiras (Banco CSF S.A).

-

contratuais. 

 Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhões de Reais )

Controladora Consolidado
Ativo Nota 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 

5 2.657 3.166
10 - - 286 6

Contas a receber 6 768 901 1.033
Crédito ao consumidor concedido pela empresa 

7.1 - - 6.266 5.265
Estoques 8 3.359 3.271 5.132
Impostos a recuperar 9 152 358 367
Imposto de renda e contribuição social a 
 recuperar 2 5 10

28.8 - - - 5
8 6 60

Outras contas a receber 28 76 207 221
6.974 7.352 17.898 16.758

Não circulante 
Contas a receber 6 - - 6 -
Crédito ao consumidor concedido pela empresa 

7.1 - - 317 229
10 - - 9 271

Impostos a recuperar 9 1.729
Imposto de renda e contribuição social diferidos 17.2 - - 352

7 20 8
11 109 133 2.231 2.170

Outras contas a receber 27 31 28 31
1.304 818 5.530 4.790

Propriedade para investimentos 13.1 - -
Investimentos 12 6.289 6.377 75 75
Imobilizado 13.2 6.953 9.597

2.286 2.236
15.953 14.523 18.779 17.120

Total do ativo 22.927 21.875 36.677 33.878

Controladora Consolidado
Nota 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Passivo
Circulante
Fornecedores 16 6.713
Empréstimos 28.3 17 1.015 17
Operação com cartão de crédito 7.2 - -
Impostos a recolher 158 131 273 275
Imposto de renda e contribuição social a pagar 129 89 252 135
Obrigações trabalhistas 297 259 651 588

- 2 58
Receita diferida 19 26 59 12
Outras contas a pagar 151 122 305

28.8 - - 2 -
7.491 7.761 16.746 16.284

Não circulante 
Empréstimos 28.3 1.500 1.016 1.896 1.016
Operações com cartão de crédito 7.2 - - 116
Imposto de renda e contribuição social diferido 17.2 502
Provisões 18.1 135 128 2.790
Receita diferida 19 326 352 20 16
Outras contas a pagar - - 15

2.403 1.969 5.884 4.454
Patrimônio líquido 
Capital social 20.2.1 7.627 7.599 7.627 7.599
Reserva de capital 20.2.2 2.167 2.167
Reservas de lucros 3.513 2.658 3.513 2.658

 de minoritários 20.2.3 (282) (282) (282) (282)
Ajustes de avaliação patrimonial 20.2.6 1 3 1 3

Patrimônio líquido atribuído aos acionistas 
 controladores 13.033 12.145 13.033 12.145
Participação de não controladores 20.5 - - 995

13.033 12.145 14.047 13.140
Total do passivo e do patrimônio líquido 22.927 21.875 36.677 33.878

 Demonstrações dos Resultados  
em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhões de Reais)

Controladora Consolidado
Nota 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
22.1 30.987 51.276

Outras receitas 22.2 216 2.991 2.512
Receita operacional líquida 34.388 31.134 54.267 50.280
Custo das mercadorias vendidas, dos serviços 

23 (28.922)
Lucro bruto 5.466 4.696 11.381 10.257
Receitas (despesas)
Vendas, gerais e administrativas (2.972) (6.765)

(266) (657)
Resultado de equivalência patrimonial 12 19 300 (1) -
Outras receitas (despesas) 25 75 (292) 269

 líquidas e impostos 2.274 2.540 3.117 3.104

260 179
(138) (519) (1.082)

26 (89) (259) (361) (660)
Lucro antes do imposto de renda e da 
 contribuição social 2.185 2.281 2.756 2.444
Imposto de renda e contribuição social
Corrente 17.1 (555) (580) (880) (822)

17.1 30 (102) (13) 91
Lucro líquido do exercício 1.660 1.599 1.863 1.713

Acionistas controladores 1.660 1.599
Acionistas não controladores 20.5 203

21 0,86

 Demonstrações dos Resultados Abrangentes  
em 31 de dezembrode 2018 e 2017 (Em milhões de Reais)

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Lucro líquido do exercício 1.660 1.599 1.863 1.713
Outros resultados abrangentes - líquidos dos 
 efeitos de impostos:

- 3 (3)

  em controladas (3) - - -

(1) (1) 2 (1)

 em controladas 2 - - -
Total dos resultados abrangentes 1.658 1.601 1.862 1.716

Acionistas controladores 1.658 1.601
Acionistas não controladores 115

 Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Consolidado em 31 de dezembro de 2017 (Em milhões de Reais)

 Nota 
Capital 
social 

 Reserva 
de capital 

Reservas de lucros Efeito líquido 
na aquisição de 
participação de 

minoritários
Lucros  

acumulados 

 Ajustes de 
avaliação 

patrimonial 

 Patrimônio 
líquido atribuível 

aos acionistas 
controladores 

Participação 
de não  

controladores

 Total 
patrimônio 

líquido 
Reserva 

legal
Retenção 
de lucros

Saldo em 1° de janeiro de 2017 4.055 666 132 2.929 (282) - 1 7.501 948 8.449
- - - - - 1.599 - 1.599 1.713
- - - - - - 2 2 1 3

Total resultados abrangentes do exercício - - - - - 1.599 2 1.601 115 1.716
Aumento de capital com reserva de lucros 20.2.1 2.000 - (97) (1.903) - - - - - -
Emissão de ações ordinárias 20.2.1 - - - - - 3.088 - 3.088
Gastos com emissão das ações 20.2.2 - (60) - - - - - (60) - (60)
Efeito de plano de opções, liquidável em ações - 17 - - - - - 17 - 17

- - - - - - - - (36) (36)
Destinação dos lucros:
Reserva legal - - 80 - - (80) - - - -

- - - - - (2) - (2) (32) (34)
Transferência de lucros acumulados para retenção de lucros - - - 1.517 - (1.517) - - - -

Total de transações com acionistas 3.544 1.501 (17) (386) - (1.599) - 3.043 (68) 2.975
Saldo em 31 de dezembro de 2017 7.599 2.167 115  2.543 (282) - 3 12.145 995 13.140

 Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Consolidado em 31 de dezembro de 2018 (Em milhões de Reais)

Nota
Capital 
social

Reserva 
de capital

Reserva de lucros Efeito líquido 
na aquisição 

de participação 
de minoritários

Lucros 
acumulados

Ajustes de 
avaliação 

patrimonial

Patrimônio 
atribuível aos 

acionistas 
controladores

Participação 
de não  

controladores

Total 
patrimônio 

líquido
Reserva 

legal
Retenção 
de lucros

Dividendo 
adicional 
proposto

Saldo em 1° de janeiro de 2018 7.599 2.167 115 2.543 - (282) - 3 12.145 995 13.140
Efeito da adoção inicial do CPC 48/IFRS9 líquido 
 de impostos 20.2.5 - - - - - - (110) - (110) (104) (214)
 7.599 2.167 115 2.543 - (282) (110) 3 12.035 891 12.926

- - - - - - 1.660 - 1.660 203 1.863
- - - - - - - (2) (2) - (2)

 - - - - - - 1.660 (2) 1.658 203 1.861
Emissão de ações ordinárias 20.2.1 28 - - - - - - - 28 - 28
Efeito de plano de opções, liquidável em ações - 7 - - - - - - 7 - 7

- - - (315) - - - - (315) (22) (337)
Destinação do lucro do exercício:
Reserva legal - - 83 - - - (83) - - - -

- - - - - - (2) - (2) (58) (60)
Antecipação de dividendos adicionais - - - - - - (378) - (378) - (378)

- - - - 90 - (90) - - - -
Transferência para retenção de lucros - - - 997 - - (997) - - - -
Total de transações de capital com acionistas 28 7 83 682 90 - (1.550) - (660) (80) (740)
Patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2018 7.627 2.174 198 3.225 90 (282) - 1 13.033 1.014 14.047

 Demonstrações dos Fluxos de Caixa  
em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhões de Reais)

Controladora Consolidado
Nota 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da 
 contribuição social 2.185 2.281 2.756
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício

321 272 681

 e variação cambial 132 318 266
Provisão para impairment de ativos imobilizados 13.2 - - 26

56 22
Resultado da equivalência patrimonial 12 (19) (300) 1 -
Pagamento baseado em ações 3 9 7 17

Fluxo de caixa antes de variações de ativos e 
 passivos operacionais 2.678 2.602 3.892 3.646
Variação do capital de giro 27 (26) (179) (60)

27 - - 137
Imposto de renda e contribuição social pagos (511) (503) (836)

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 2.141 1.920 3.100 2.887
Fluxo de caixa das atividades de investimentos 

(8) (6)
Adições de ativos imobilizados 13.2 (1.139) (1.653) (1.666)

30 (66)
Aumento de capital em controladas - - -
Contribuições de capital em controladas em conjunto - - (1) (9)

- 63 -
Caixa líquido usado nas atividades de 
 investimento (1.336) (2.451) (1.704) (1.881)

Aumento de capital 28 - 28 -

 de gastos com emissão de ações - 3.028 - 3.028
Captação de empréstimos 1.500 2.750 1.900 2.750
Amortização de empréstimos (2.000) (3.773)
Juros pagos sobre empréstimos e venda de 

(98) (330) (126)
Liquidação de instrumentos derivativos - (251) - (290)

(697) (1) (751) (205)
Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades 

(1.314) 1.655 (1.553) 556
Aumento do caixa e equivalentes de caixa (509) 1.124 (157) 1.562

5 3.166

5 2.657 3.166
Variação do caixa e equivalentes de caixa (509) 1.124 (157) 1.562

 Demonstrações dos Valores Adicionados  
em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhões de Reais)

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Receitas
Vendas de mercadorias, produtos e serviços 37.671 59.573 55.073
Outras receitas 119 109 53
Constituição de provisão para créditos de liquidação 
 duvidosa (8) (6) (13) (9)

37.827 59.669 55.117
Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços 
 vendidos (30.789) (28.175)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (1.138) (3.929) (3.326)
Perda de valores ativos (25) (53)

(32.279) (29.338) (48.965) (46.308)
Valor adicionado bruto 5.548 4.940 10.704 8.809
Depreciação e amortização

(321) (272) (681)
Valor adicionado líquido produzido 5.227 4.668 9.930 8.128
Valor adicionado recebido em transferência
 Resultado de equivalência patrimonial 19 300 (1) -

72 213 220
Valor adicionado total a distribuir 5.295 5.040 10.142 8.348
Distribuição do valor adicionado
Pessoal
 Remuneração direta (1.277)

(195) (180)
 F.G.T.S (79) (70) (165) (156)

(1.551) (1.390) (3.121)
Impostos, taxas e contribuições
 Federais (988) (2.562)
 Estaduais (990) (625) (1.529) (760)
 Municipais (31) (205) (178)

(1.855) (1.644) (4.296) (2.522)
Remuneração de capitais de terceiros
 Juros (329) (598) (873)
 Aluguéis (86) (78)
 Outras – – – (2)

(229) (407) (862) (1.159)
Remuneração de capital próprio

(380) (2) (36)
(1.280) (1.597) (1.280) (1.597)

 Participação de não controladores nos lucros retidos - - (80)
(1.660) (1.599) (1.863) (1.713)

Valor adicionado total distribuído (5.295) (5.040) (10.142) (8.348)

 Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2018

-
-

mensurados a VJR
Esses ativos são subsequentemente mensurados ao valor justo. O re-

no resultado.

mensurados a custo 
amortizado

Estes ativos são mensurados de forma subsequente ao custo amortiza-
do utilizando o método dos juros efetivos. O custo amortizado é reduzido 
por perdas por redução ao valor recuperável (Parte II). A receita de ju-
ros, ganhos e perdas cambiais e perdas são reconhecidas no resultado. 
Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido também 
no resultado.

Instrumentos de dívida ao 
VJORA

Esses ativos são mensurados de forma subsequente ao valor justo. Os 
rendimentos de juros calculados utilizando o método de juros efetivos, 
ganhos e perdas cambiais e perdas por redução ao valor recuperável 
são reconhecidos no resultado.

para o resultado.
Instrumentos patrimoniais 

ao VJORA
Esses ativos são mensurados de forma subsequente ao valor justo, Os 
dividendos são reconhecidos como ganho no resultado a menos que os 
dividendos representem claramente uma recuperação de parte do custo 

-

de principal e juros sobre o valor principal em aberto. 

principal e juros sobre o valor principal em aberto.
No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não seja mantido 
para negociação, o Grupo pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no 
valor justo do investimento em outros resultados abrangentes (“ORA”). Esta escolha é feita investimento 
por investimento. 

-

de outra forma atenda os requerimentos para ser mensurado ao custo amortizado ou como VJORA 

-

pelo segmento de Soluções Financeiras) é inicialmente mensurado pelo valor justo, acrescido, para um 

-

dos novos requerimentos de impairment, 

Ativos

CPC 38/IAS 39 CPC 48/IFRS 9

Nota Categoria
Valores 

contábeis Categoria
Valores 

contábeis

10 para venda 277
VJORA - instru-

277

outros 28.7
Mantido para 

negociação 5 VJR 5
Crédito ao consumidor concedido pela 

7
Empréstimos 

Custo amortizado 5.251

Contas a receber (a) 6
Empréstimos 

1.033 Custo amortizado 1.032

Outras contas a receber (a)
Empréstimos 

252 Custo amortizado 252
5 Valor justo VJR

11.865 11.621
(a) Os saldos de contas a receber de clientes, outras contas a receber e Crédito ao consumidor concedi-

-

-

-

• Perdas de crédito esperadas para 12 meses
eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data do balanço. 
• Perdas de crédito esperadas para a vida inteira

Segmento de Varejo e Atacadão
O Grupo optou por mensurar as provisões para perdas com contas a receber e outras contas a receber 
(contas a receber de vendas em atacado, de cartão de crédito, de aluguel, cartão alimentação e verbas 
comerciais e outras contas a receber) por um valor igual à perda de crédito esperada para a vida inteira, 

-

perdas de crédito esperadas são estimativas pela probabilidade de perdas de crédito baseados nas 
perdas históricas e projeções de premissas relacionadas. 

-

similares de status de inadimplência e histórico de perdas.
Segmento de Soluções Financeiras

impairment está dividida em três 

• Estágio 1: -

 
• Estágio 2:
evidencia objetiva de impairment
dentro deste estágio. Neste caso, o valor referente à provisão para perda esperada por inadimplência 

-

crédito como o critério de atraso (30 dias) e de créditos forborne
• Estágio 3:
deterioração evidentes como resultado de um ou mais eventos que já ocorreram e que se materializam 

-

-

-
riormente apresentaram evento de inadimplência (ou “estágio 3”), para os quais a receita de juros é 

Metodologia de mensuração das perdas de créditos esperadas para o segmento de Soluções 
Financeiras:
O modelo de provisão para impairment

relevantes para a estimativa desses parâmetros devem ser consideradas. 

-

As premissas para cálculo da perda esperada por estágio são avaliadas em cada fechamento das 

contingentes sobre as linhas de créditos concedidos aos clientes do cartão Carrefour e Atacadão. O 

Inadimplência e problema de recuperação de crédito
-

• é pouco provável que o devedor pague integralmente suas obrigações de crédito Grupo, sem recorrer 

de atraso no seu segmento de Varejo e Soluções Financeiras.

Apresentação da provisão para perda de perdas de crédito esperadas no balanço patrimonial 
As provisões para perdas de crédito esperadas são apresentadas no balanço patrimonial do Grupo da 
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continua

continuação

Impacto do novo modelo de perdas por redução ao valor recuperável

aumentar e se tornar mais voláteis. A aplicação dos requerimentos de perdas por redução ao valor recu-

impairment

(Em milhões de Reais)
1 de janeiro 2018

CPC 38/IAS 39 CPC 48/IFRS 9 Efeito da adoção inicial
(35) (1)

(1.037)
Provisão para compromissos contingentes -
Total (828) (1.216) (388)

Parte III - Contabilidade de Hedge 

O IFRS 9 permite, que os ganhos e perdas e com derivativos e variação cambial possam ser demons-

resultado operacional, dependendo da natureza do item protegido.

da transação no momento da decisão da importação de um determinado bem.

Controladora Consolidado

CPC 38/
IAS 39

CPC 48/
IFRS 9

Efeito da 
mudança de 

prática contábil
CPC 38/

IAS 39
CPC 48/

IFRS 9

Efeito da 
mudança de 

prática contábil
Custo das mercadorias vendidas (28.931) (28.922) 9 35

(80) (89) (9) (326) (361) (35)

objetivo e estratégias de gestão de risco. O Grupo passou a aplicar, prospectivamente, uma abordagem 
qualitativa para avaliar a efetividade do hedge.

os quais não são contratados instrumentos de hedge são reconhecidos como custo das mercadorias 
vendidas, de acordo com a natureza da operação.
Transição 

maneira retrospectiva, sem retratação do passado. As diferenças nos valores contábeis de ativos e 

Nota 2.3. Novas normas publicadas ainda não vigentes

A adoção antecipada de normas, embora encorajada pelo IASB, não é permitida no Brasil pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 
Nota 2.3.1. CPC 06 (R2)/IFRS 16 - Arrendamentos

-
damentos e interpretações, introduz importantes mudanças na contabilização dos contratos de aluguel 
por parte do locatário, removendo para este último, a distinção entre locações operacionais e locações 

-

correspondente ao valor presente dos pagamentos futuros do arrendamento por prazo razoavelmente 

demonstração do resultado (reconhecimento de uma despesa de amortização e despesa de juros, ao 

-

como contratos de curto prazo (menos de 12 meses).

-
tratos). Estes contratos referem-se a aluguel de lojas, centros de distribuição e matriz da nossa empresa 

-
-

-

empréstimo marginal será aplicada. 
-

trato de arrendamento, assim como o cálculo e a geração dos dados necessários para a contabilização 

ferramentas de gerenciamento do Grupo.

tais como, implementação do sistema, o quadro a ser usado para determinar o prazo razoavelmente 
certo de contratação (que depende em particular, de cada tipo de ativo subjacente), e a metodologia 

-

Os compromissos de arrendamento assumidos, relacionados a locações, divulgados na nota 33 destas 
-
-

gais ou contratuais para término antes do vencimento dos contratos, e por tanto,  não são totalmente re-

Nota 2.3.2. Outras normas
-

-
to em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto (Alterações no CPC 

• Ciclo de melhorias anuais nas normas IFRS 2015-2017 - várias normas.
• Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS. 

Nota 3:  Eventos Significativos do Exercício
Nota 3.1. Distribuição de lucros

totalizaram R$ 697 milhões. As distribuições foram feitas na forma de juros sobre capital próprio e se 

total de R$ 317 milhões, paga aos acionistas nos meses de maio (R$ 195 milhões) e agosto (R$ 122 
milhões).

valor de R$ 380 milhões, paga aos acionistas no mês de dezembro.
Nota 3.2. Rating
Em 16 de abril 2018, a Companhia divulgou a seguinte atribuição de ratings corporativos para Atacadão 

• Atacadão S.A. - S&P atribuiu o rating de crédito na escala nacional de “brAAA”, com uma Perspectiva 

• Banco CSF - S&P atribuiu o rating de crédito na escala nacional de “brAA-”, com uma perspectiva 
estável. Após o fato relevante divulgado pela Companhia, S&P alterou a tabela de correspondência 
entre os ratings internacionais e brasileiros em junho de 2018, e atribuiu o rating de crédito de “brAAA”.
Nota 3.3. Emissão de títulos de dívida

O Banco Carrefour Soluções Financeiras (CSF) fez sua estreia no mercado de capitais em 11 de junho 

1º Série 2º Série
Valor R$ 300 milhões
Vencimento

Vencimento juros Semestral Semestral
Emissão de Debêntures - Atacadão
Em 12 de abril de 2018, em reunião do Conselho de Administração da Companhia, foi aprovada a pri-

-
res”, respectivamente), totalizando o montante de R$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões 
de reais) na data de emissão.
Uma segunda emissão efetuada em dezembro de 2018, com captação de recursos em janeiro de 2019, 
totalizando um montante de R$ 900 milhões. 
Nota 3.4. Reconhecimento de créditos ICMS
No quarto trimestre de 2018, a Companhia concluiu a análise referente ao crédito de ICMS Substituição 

decorrente da decisão do Superior Tribunal Federal (STF) de outubro de 2016, que reconheceu o direito 
dos contribuintes à restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária se 
a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. 

e despesas.

de janeiro de 2018 foi reconhecido na rubrica de outras receitas e despesas. 

 Nota 4:  Base de Consolidação
Políticas contábeis

controladas a partir da data de aquisição (data em que o Grupo adquire controle) até à data em que o 
-

ladas em conjunto contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial.
(i) Controladas

-
vimento com a entidade e tem a capacidade de afetar esses retornos através de seu poder sobre a 
entidade. O Grupo considera todos os fatos e circunstâncias ao avaliar se controla uma subsidiária, 
tais como direitos resultantes de acordos contratuais ou potenciais direitos de voto substanciais detidos 
pelo Grupo.

-
ceiras consolidadas a partir da data de aquisição do controle. Os resultados das controladas vendidas 

(ii) Coligadas e empreendimentos controlados em conjunto (joint-ventures)

-

Nota 12 "Investimentos".

Controle conjunto é o compartilhamento, contratualmente convencionado, do controle de negócio, que 

das partes que partilham o controle.
Combinações de negócios 

assumidos constituem um negócio, são contabilizados pelo método de aquisição. As combinações de 

e mensurados pelo valor justo.
-

-
gistrado diretamente no balanço patrimonial da adquirida, e é subsequentemente testado para eventual 

(“UGC”) que corresponde à informação por segmento a que a adquirida pertence, pelo método descri-

diretamente no resultado.
-

ção das participações dos não controladores na adquirida (ou seja, participação destas não controlado-

- Valor justo, de forma que parte do ágio reconhecido no momento da combinação de negócios seja 
alocado à participação de não controladores (método de "ágio integral"), ou

-
vel ao Grupo seja reconhecido (método "ágio parcial").
O método utilizado é determinado numa base de transação a transação.
O Grupo elegeu mensurar qualquer participação de não controladores na adquirida pela participação 

• Os montantes provisionados reconhecidos para uma combinação de negócios podem ser ajustados 
-

-
ção transferida, são compensados por um ajuste correspondente ao ágio, desde que resulte de fatos e 

de mensuração são reconhecidos diretamente no resultado.
• Para uma combinação de negócios realizada em estágios (aquisição por etapas), quando o controle 
é adquirido, a participação de capital anteriormente mantida é reavaliada pelo valor justo por meio do 
resultado. No caso de redução da participação societária do Grupo, resultando em perda de controle, as 
participações remanescentes são também mensuradas ao valor justo por meio do resultado.

que são incorridos.
Alterações na participação que não resultem em mudança de controle
Qualquer alteração na participação do Grupo numa controlada após uma combinação de negócios que 

-
-

Conversão de operações em moeda estrangeira
As transações efetuadas por entidades do Grupo numa moeda diferente da sua moeda funcional são 

de resultado.
Transações eliminadas na consolidação
As transações e saldos intragrupo e quaisquer rendimentos ou despesas não realizados decorrentes 

consolidadas. Os ganhos não realizados decorrentes de transações com controladas registradas na 
equivalência patrimonial são eliminados dos investimentos proporcionalmente à participação detida 
naquela controlada. As perdas não realizadas são eliminadas da mesma forma que os ganhos não rea-
lizados, mas apenas na medida em que não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável.
Base de consolidação em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2017

31/12/2018 31/12/2017
% de participação % de participação

Direta Indireta Direta Indireta
Carrefour Comércio e Indústria Ltda. (“Carrefour” ou “CCI”)
 - Subsidiárias 100,00 - 100,00 -
Comercial de Alimentos Carrefour Ltda. 0,01 99,99 0,01 99,99
Imopar Participações e Administração Imobiliária Ltda. 0,10 99,90 0,10 99,90
Nova Tropi Gestão de Empreendimentos Ltda. 0,01 99,99 0,01 99,99
CMBCI Investimentos e Participações Ltda. 0,01 99,99 0,01 99,99

- 100,00 - -
BSF Holding S.A. - Subsidiárias - 51,00 - 51,00
Banco CSF S.A. - 51,00 - 51,00

Pandora Participações Ltda. 99,99 - 99,99 -
Rio Bonito Assessoria de Negócios Ltda. - 99,99 - 99,99
Verparinvest S.A. - 99,99 - 99,99

Em 2018, não houve alterações nos fatos e circunstâncias consideradas pelo Grupo para avaliar a 
relação de controle junto às suas subsidiárias.

 Nota 5:  Caixa e Equivalente de Caixa
Políticas contábeis

Controladora Consolidado
 (Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
 Bancos 

51 - 35 96
 Caixa e equivalentes de caixa - - 85 83

-

em 31 de dezembro de 2017) no Consolidado. 
Não há restrições materiais sobre a capacidade de recuperar ou usar os ativos supramencionados.

 Nota 6:  Contas a Receber 
Políticas contábeis
As contas a receber correspondem, em sua maior parte, a contas a receber de atividades de atacado 

shopping centers.

As contas a receber são inicialmente reconhecidas pelo valor da fatura e ajustadas a valor presente 
(quando aplicável), incluindo os respectivos impostos diretos sob os quais o Grupo é responsável. A 
provisão para créditos de liquidação duvidosa é reconhecida quando necessário com base na estimativa 

Financeiros, o contas a receber vendido é desreconhecido quando a Companhia entrega o controle e 

Controladora Consolidado
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Vendas em atacado
A receber de cartão de crédito 51 - 35 96
Aluguel a receber de shopping centers e outros serviços - - 85 83
Cartão alimentação - - 36 69
Verbas comerciais a receber (a) 187 180 250
Verbas comerciais a receber de partes relacionadas 
 (a) e (b) 77 73 108
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (12) (15) (58) (35)
Contas a receber, líquido 768 704 907 1.033
Circulante 768 704 901 1.033
Não circulante - - 6 -
(a) São representados basicamente por valores a receber de fornecedores em decorrência de acordos 
comerciais realizados no momento da compra de mercadorias para revenda e outros acordos pontuais. 

(b) Saldo a receber de partes relacionadas, como parte do contrato global com a controladora do Grupo 
na França (Nota 29).
Cessão de contas a receber de clientes

O saldo correspondente a essas operações era de R$ 2.198 milhões em 31 de dezembro de 2018, dos 
quais R$ 1.160 milhões foram realizados no Cartão Carrefour, e R$ 1.038 milhões com outros cartões 
(R$ 1.858 milhões em 31 de dezembro 2017, dos quais R$ 1.087 milhões realizados no Cartão Carre-

-

 Nota 7:  Atividades de Soluções Financeiras
Políticas contábeis
Para dar suporte ao seu negócio de varejo, o Grupo oferece serviços bancários aos seus clientes.

que podem ser utilizados nas lojas do Grupo e em outros locais, além de empréstimos de crédito ao 
consumo.

-

-

-
rente” e "Operação com cartão de crédito - não corrente”.

-

linhas correspondentes do balanço patrimonial.
-

tras receitas".

Nota 7.1. Crédito ao consumidor concedido pela empresa de soluções financeiras (ativo)

Consolidado
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017

5.063
2.021

255 62
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (b) (1.799)

6.583 5.494
Circulante 6.266 5.265
Não circulante 317 229
a) O saldo a receber refere-se, substancialmente, às operações decorrentes do cartão de crédito do 
Banco CSF S.A. de clientes para os quais já foi emitida a fatura, mas ainda não foi pago integralmente.

Nota 7.2. Operações de cartão de crédito (passivo)

Consolidado
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017

281
4.521 3.867

 Relacionados a adquirentes 3.361 2.769
1.160 1.098

Operações de cartão de crédito 5.070 4.148
Circulante 
Não circulante 116
(i) Referem-se aos valores a repassar a bancos referentes a créditos cedidos pela empresa Carrefour 
Comércio e Indústria Ltda.

 Nota 8:  Estoques
Políticas contábeis

-
nentes do custo de compra dos bens vendidos e leva em consideração os descontos e os rendimentos 
comerciais negociados com os fornecedores.

-

custos adicionais estimados necessários para a realização da venda. O Grupo ajusta regularmente a 
realização do valor de estoque devido a perdas e danos.
As provisões para perdas de estoques são registradas com base em percentuais aplicados a mercado-

Controladora Consolidado
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Produtos alimentares 3.172 3.073 3.992 3.866
Produtos não alimentares 187 198 988 985
Outros produtos - - 152
Estoques, líquidos 3.359 3.271 5.132 4.999

-
lhões na Controladora, totalizando R$ 12 milhões (R$ 15 milhões em 31 de dezembro de 2017), e R$ 
1 milhões no Consolidado, totalizando R$ 68 milhões (R$ 69 milhões em 31 de dezembro de 2017).
 Nota 9:  Impostos a Recuperar

Controladora Consolidado
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
ICMS 55 70 358 235
ICMS substituição tributária (ST) (a) 1.265 628 2.606 1.982
ICMS a recuperar ativo imobilizado 65 56 69 59
PIS e COFINS (b) 85 258 91
Outros - - 7 5
Provisão para perda de ICMS e ICMS ST (28) (506) (276)
Impostos a recuperar 1.316 771 2.792 2.096
Circulante 152 358 367
Não circulante 1.729

recebem mercadorias com ICMS e ICMS-ST que já foram pré-pagos pelos fornecedores ou pelo Grupo. 
-

-
rar ou compensar pelo Grupo também aumentaram. O Grupo está realizando partes destes créditos 
através de pedidos de compensação baseado em regimes especiais e também cumprindo com outros 
procedimentos requeridos pelos estados.
Com relação aos créditos que não podem ser compensados imediatamente, a Administração do Gru-
po entende que a realização ocorrerá no curto e longo prazos, baseado em estudo de recuperação 
preparado pela Administração por Estado que inclui, entre outros itens, o histórico de realização, as 
mudanças na cadeia de suprimentos, pedidos adicionais de regime de substituição, previsões de cres-

para terceiros. Estes estudos foram preparados baseados em informações derivadas do plano de negó-
cio estratégico previamente aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia.

-
cidos na rubrica de outras receitas e despesas.
Conforme descrito na nota 25, o Grupo efetuou a provisão para outros créditos de ICMS, relacionado 
a diversos assuntos.

(b) As controladas Carrefour Comércio e Indústria Ltda. e Comercial de Alimentos Carrefour Ltda., 

do PIS e da COFINS. Veja maiores detalhes na nota 18.6.1.

Nota 10:  Títulos e Valores Mobiliários

30/12/2018
Consolidado

(Em milhões de Reais)
Valor de custo 

atualizado
Dentro de  

365 dias
Acima de  
365 dias Total

Carteira Total:
 Letras Financeiras do Tesouro 272 2 274
 Outros (BSF Holding) 21 7 21
Títulos e valores mobiliários 295 286 9 295

30/12/2017
Consolidado

(Em milhões de Reais)
Valor de custo 

atualizado
Dentro de  

365 dias
Acima de  
365 dias Total

Carteira Total:
 Letras Financeiras do Tesouro 258 - 258 258
 Outros (BSF Holding) 19 6 13 19
Títulos e valores mobiliários 277 6 271 277

-

Nota 11:  Depósitos e Bloqueios Judiciais
Políticas contábeis
Os depósitos e bloqueios judiciais do Grupo são registrados pelo montante pago quando o depósito 

como ativos não circulantes, uma vez que se espera que sejam utilizados a partir de 12 meses da data 
do balanço.
O Grupo está contestando o pagamento de certos impostos, contribuições, obrigações trabalhistas e 

judiciais relacionados à provisão para processos judiciais.

Controladora Consolidado
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
 Tributários 103 2.090 2.022
 Trabalhistas 5 9 82 89

1 -
 Bloqueios Judiciais - - 16 13
Depósitos e bloqueios judiciais 109 133 2.231 2.170

• A ação do CCI sobre a incidência de PIS e COFINS não cumulativo, que totaliza R$ 1.383 milhões em 
31 de dezembro de 2018 (R$ 1.232 milhões em 31 de dezembro de 2017).

milhões em 31 de dezembro de 2018 (R$ 329 milhões em 31 de dezembro de 2017).
As provisões para os mesmos montantes são contabilizadas em cada encerramento, conforme Notas 
18.2.1 e 18.2.2.

Nota 12:  Investimentos 
Políticas contábeis
Os balanços patrimoniais individuais e consolidados incluem a participação do Grupo em Investidas 

a data em que este é perdido.
A controlada em conjunto é contabilizada pelo método de equivalência patrimonial e faz parte integrante 

componente separado nas demonstrações consolidadas.
Composição dos saldos

Empresas
Percentual de 

participação direta 31/12/2018 31/12/2017
Carrefour Comércio e Indústria Ltda. 6.359
Comercial de Alimentos Carrefour Ltda. - -
Imopar Part. Adm. Imob. Ltda. - -
Nova Tropi Empreend. Imob. Ltda. - -
Pandora Participações Ltda. 296 302
CMBCI Invest. e Particip. Ltda. (b) - -
(-) Eliminação (a) (366)
Total dos investimentos 6.289 6.377

Movimentação dos saldos
31/12/2017 31/12/2018

01/01/2017
Aumento 

de capital
Outorga de 

opção de ações
Resultado de 

equivalência patrimonial Saldo
Mudanças de 

práticas contábeis
Outorga de 

opção de ações
Resultado de 

equivalência patrimonial
Outros resultados 

abrangentes Saldo
Carrefour Comércio e Indústria Ltda. 1.200 8 268 (109) 3 (3) (1) 6.359
Pandora Participações Ltda. 257 - 5 302 - - (6) - 296
(-) Eliminação (a) - - 27 - - 28 - (366)
Total 4.829 1.240 8 300 6.377 (109) 3 19 (1) 6.289

(b) O saldo de R$ 75 milhões (R$ 75 milhões em 31 de dezembro de 2017) refere-se à participação de 

conjunto (joint venture), a Cosmopolitano Shopping Empreendimentos S.A., contabilizada pelo método 

A Cosmopolitano Shopping Empreendimentos S.A. atua em (i) desenvolvimento, implantação, operação 
comercial e administrativa, incluindo leasing de espaços comerciais e publicitários, áreas de estacio-
namento operacionais e atividades correlatas, bem como outros empreendimentos de construção e 
imóveis em seu shopping center localizado na Capital do Estado de São Paulo e denominada Cosmopo-

e (iii) participação em outras sociedades.

Nota 13:  Propriedade para Investimento e Imobilizado

Nota 13.1. Propriedade para investimentos
Políticas contábeis

-

por centros comerciais (unidades de varejo e de serviço localizadas atrás da área de check-out das 
-

ao custo.
A receita de aluguel gerada por propriedades de investimento é registrada na demonstração de resulta-

-

locação e são reconhecidas ao longo do prazo da locação (Nota 15).

• Por meio da aplicação de um múltiplo em função de (i) a rentabilidade de cada shopping e (ii) uma 
-

dade, ou

Yield Method). Os avaliadores geralmente também 
comparam os resultados da aplicação desses métodos aos valores de mercado por metro quadrado e 
aos valores de transação recentes.

baseiam-se em passar rendas para os imóveis próprios do Grupo, o valor justo das propriedades para 

Consolidado
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017
Custo da propriedade para investimentos 527 521

(111) (99)
Total das Propriedade para investimentos, líquido 416 422

Movimentação de propriedade para investimento
Em 1° de janeiro de 2017 89
Adições
Transferência advinda do imobilizado 333

Em 31 de dezembro de 2017 422
Transferência advinda do imobilizado 6

(12)
Em 31 de dezembro de 2018 416
As receitas de aluguéis geradas por propriedades de investimento, registradas na demonstração de re-
sultado na rubrica “Outras receitas”

-
veis totalizaram R$ 26 milhões em 31 de dezembro 2018 (R$ 13 milhões em 31 de dezembro de 2017). 
Em 2017, a Companhia transferiu o valor de R$ 333 milhões (R$ 361 milhões de custo e R$ 28 mi-

A avaliação do valor justo das propriedades para investimentos é realizada semestralmente, sendo a 
última realizada em 31 de dezembro de 2018, resultando num valor justo das propriedades para inves-
timentos de R$ 560 milhões.
Nota 13.2. Imobilizado
Políticas contábeis

Reconhecimento inicial
Em conformidade com o CPC 27 (IAS 16) - Ativo Imobilizado
são registradas pelo custo de aquisição menos as amortizações acumuladas e quaisquer perdas de 

operar de maneira pretendida pela Administração, bem como os custos de desmobilização onde esses 
ativos estão localizados. 

-
mento.

-
cadas.
Custos subsequentes
O custo de substituição de um item de imobilizado é reconhecido no valor contábil desse item no caso 

Os custos de manutenção dos itens de imobilizado são reconhecidos no resultado quando incorridos.
Os ganhos e perdas resultantes da alienação de um item de ativo imobilizado são calculados através 
da comparação entre os rendimentos recebidos dessa alienação com o valor no imobilizado e são reco-

Quando o uso da propriedade muda de “ocupada pelo proprietário” para uma propriedade de inves-
-

mento.
Vida útil

Ativos não circulantes mantidos para venda e operação descontinuada.
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continua

continuação

• Benfeitorias em imóveis de terceiros  20 a 25 anos

Outros 5 a 10 anos
Atendendo à natureza dos seus negócios, o Grupo considera que os seus bens e equipamentos não possuem valor residual.

Teste ao valor recuperável (Nota 14.3) 
Composição 

Controladora
31/12/2018 31/12/2017

(Em milhões de Reais) Custo Depreciação acumulada Impairment Valor contábil líquido Custo Depreciação acumulada Impairment Valor contábil líquido
(601) - 4.344 - 3.724

Equipamentos, ferramentas, instalações e outros 2.009 (932) - 1.077 1.673 (756) - 917
Imobilizado em andamento 122 - - 122 76 - - 76
Terrenos - - 1.410 1.207 - - 1.207
Total 8.486 (1.533) - 6.953 7.170 (1.246) - 5.924

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

(Em milhões de Reais) Custo Depreciação acumulada Impairment Valor contábil líquido Custo Depreciação acumulada Impairment Valor contábil líquido
7.657 (1.991) (5) 5.661 6.913 (1.829) (12) 5.072

Equipamentos, ferramentas, instalações e outros 5.889 (9) 2.469 (2.983) (21) 2.415
Imobilizado em andamento 156 - - 156 118 - - 118
Terrenos 2.186 - - 2.186 1.992 - - 1.992
Total 15.888 (5.402) (14) 10.472 14.442 (4.812) (33) 9.597
Movimentação do valor contábil líquido

Controladora
(Em milhões de Reais) Saldo em 01/01/2018 Adições Adições de depreciação Baixas líquidas Transferência Impairment Saldo em 31/12/2018

3.724 618 (116) (51) 169 - 4.344
Equipamentos, ferramentas, instalações e outros 917 365 (200) (5) - - 1.077
Imobilizado em andamento 76 - - (371) - 122
Terrenos 1.207 1 - - 202 - 1.410
Total 5.924 1.401 (316) (56) - - 6.953
(Em milhões de Reais) Saldo em 01/01/2017 Adições Adições de depreciação Baixas líquidas Transferência Impairment Saldo em 31/12/2017

3.093 653 (96) (11) 85 - 3.724
Equipamentos, ferramentas, instalações e outros 792 307 (171) (11) - - 917
Imobilizado em andamento 137 176 - - (237) - 76
Terrenos 1.052 3 - - 152 - 1.207
Total 5.074 1.139 (267) (22) - - 5.924

Consolidado
(Em milhões de Reais) Saldo em 01/01/2018 Adições Adições de depreciação Baixas líquidas Transferência Impairment Saldo em 31/12/2018

5.072 665 (196) (59) (5) 5.661
Equipamentos, ferramentas, instalações e outros 2.415 (20) 7 (9) 2.469
Imobilizado em andamento 118 - - (399) - 156
Terrenos 1.992 1 - (9) 202 - 2.186
Total 9.597 1.652 (669) (88) (6) (14) 10.472
(Em milhões de Reais) Saldo em 01/01/2017 Adições Adições de depreciação Baixas líquidas Transferência Impairment Saldo em 31/12/2017

4.456 779 (25) (9) 5.072
Equipamentos, ferramentas, instalações e outros 2.229 620 (17) 31 (17) 2.415
Imobilizado em andamento 298 260 - - - 118
Terrenos 1.956 3 - - 33 - 1.992
Total 8.939 1.662 (605) (42) (331) (26) 9.597

grave na previsão do crescimento do PIB do FMI.
-

Determinação do valor recuperável
Para determinação do valor recuperável dos segmentos do Grupo (Atacadão e Varejo) que tem um 

-

-

A Companhia efetuou os testes de impairment de ágio, com data base em 31 de dezembro de 2018, e 
concluiu que não há fatores que indiquem a necessidade de provisão de perdas por “impairment”, dado 

Análise de sensibilidade: 
Os testes de impairment

Controladora e Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

 
Taxa de desconto 

antes dos impostos
Taxa de crescimento 

contínuo
Taxa de desconto 

antes dos impostos
Taxa de crescimento 

contínuo
Varejo
Atacadão
A análise de sensibilidade para uma mudança simultânea nas entradas principais com base em premis-

testes com data base em 31 de dezembro 2018 e 2017 não levaram ao reconhecimento de perdas por 
valores recuperáveis nestes ativos. 

Nota 15:  Propriedade Arrendada
Políticas contábeis
Arrendamentos 
Os novos arrendamentos de longo prazo - particularmente os arrendamentos imobiliários - são anali-
sados de acordo com o CPC 06 (IAS 17) - Operações de Arrendamento Mercantil, para determinar se 

-
-

por outro.

- Os ativos arrendados são reconhecidos no balanço patrimonial pelo valor justo ou, se inferior, pelo 

-

pagamentos de arrendamentos operacionais são reconhecidos na demonstração do resultado (como 
"despesas de vendas, gerais e administrativas - aluguéis de imóveis") de forma linear ao longo da vida 
do contrato de locação (Nota 15.2).
Todos os arrendamentos de propriedade arrendada são revisados para determinar se eles são arren-

Nota 15.1. Arrendamentos mercantis financeiros

Nota 15.2. Arrendamentos mercantis operacionais
Grupo como arrendatário

-
-

Controladora Consolidado
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

69 271 273
222 206 732 788

Acima de 5 anos 353 300 733 716
Grupo como arrendatário 639 575 1.736 1.777
Grupo como arrendador

em suas lojas.
-

Nota 14:  Intangível
Políticas contábeis
Ágio

3) - Combinações de Negócios pelo Grupo, e baseia-se na diferença entre o valor pago e o valor contábil 

Na data de transição para as IFRSs, o Grupo optou por manter o tratamento contábil das combinações 

os adotantes pela primeira vez de acordo com o CPC 37 (IFRS 1) - First-time Adoption of International 
Financial Reporting Standards.(Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade).

Redução ao Valor Recuperável de Ativos, o ágio reconhecido em 
combinações negócios não é amortizado, mas é testado para redução ao valor recuperável anualmente 
ou mais frequentemente se houver indicação de que a seu valor contábil não pode ser recuperada pelo 

Outros ativos intangíveis

às lojas.
-

Classe de ativos Vida útil

Fundo de comércio 10 a 25 anos
Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos em cada data de balanço 
e ajustados caso seja apropriado.

-
tos com ágio gerado internamente e com marcas, são reconhecidos no resultado conforme incorridos.
Composição 

Controladora
31/12/2018 31/12/2017

(Em milhões de Reais) Custo
Amortização 

acumulada
Valor contábil 

líquido Custo
Amortização 

acumulada
Valor contábil 

líquido
Ágio 1.702 (312) 1.390 1.702 (312) 1.390

50 (33) 17 (27) 14
Total 1.752 (345) 1.407 1.743 (339) 1.404

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

(Em milhões de Reais) Custo
Amortização 

acumulada
Valor contábil 

líquido Custo
Amortização 

acumulada
Valor contábil 

líquido
Ágio 3.288 1.827 1.823
Fundo de comércio e 

93 (52) 41 91 42
18 - 18 52 - 52

1.296 (896) 400 1.127 (808) 319
Total 4.695 (2.409) 2.286 4.554 (2.318) 2.236
Nota 14.1. Ágio

-
tadas pelos segmentos do Grupo.

Controladora
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017

Valor líquido Valor líquido
Atacadão (a) 1.390 1.390
Total 1.390 1.390

Consolidado
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017

Valor líquido Valor líquido
Varejo 
Atacadão (a) 1.390 1.390
Total 1.827 1.823
(a) 
das ações da Companhia por meio de sua subsidiária, Korcula Participações Ltda. (“Korcula”). O ágio foi 

no montante de R$ 453 milhões e o preço de compra inicial no montante de R$ 2.233 milhões, subse-

Nota 14.2. Intangível e ágio - Movimentação do valor contábil líquido
Controladora

(Em milhões de Reais)
Saldo em 

01/01/2018 Adições Amortização
Saldo em 

31/12/2018
Ágio 1.390 - - 1.390

8 (5) 17
Total 1.404 8 (5) 1.407

(Em milhões de Reais)
Saldo em 

01/01/2017 Adições Amortização
Saldo em 

31/12/2017
Ágio 1.390 - - 1.390

12 6 14
Total 1.402 6 (4) 1.404

Consolidado

(Em milhões de Reais)
Saldo em 

01/01/2018 Adições
Amorti-

zação Baixas
Transfe-

rência
Saldo em 

31/12/2018
Ágio 1.823 - - - 1.827
Fundo de comércio e outros 

42 1 (3) - 1 41
52 19 - - (53) 18

319 123 (89) (5) 52 400
Total 2.236 147 (92) (5) - 2.286

(Em milhões de Reais)
Saldo em 

01/01/2017 Adições
Amorti-

zação Baixas
Transfe-

rência
Saldo em 

31/12/2017
Ágio 1.823 - - - - 1.823
Fundo de comércio e outros 

45 - (3) - - 42
75 38 - - (61) 52

223 (68) (1) 61 319
Total 2.166 142 (71) (1) - 2.236
Nota 14.3. Testes para perda no valor recuperável do ágio e análises de sensibilidade
Políticas contábeis
Em conformidade com O CPC 01 (IAS 36) - redução ao valor recuperável de ativos (impairment). os ati-

-
perável sempre que eventos ou mudanças no ambiente de mercado indicarem que o valor recuperável 

-

Os ativos individuais ou grupos de ativos são testados para o valor recuperável, comparando seu valor 

para serem derivados do ativo. 
Se o valor recuperável for menor que o valor contábil, uma perda por impairment é reconhecida. As 
perdas por redução ao valor recuperável em bens do imobilizado, fundos de investimentos e ativos 

-

de depreciação ou amortização, caso não houvesse perda de valor recuperável reconhecida para os 
ativos nos anos anteriores.
Valor recuperável de ativos que não sejam ágio

-
lizado são testados para redução do valor recuperável sempre que há uma indicação de que seu valor 
recuperável pode ser menor que seu valor contábil. Todas as lojas que relatam uma perda operacional 

são testadas. 

alienação.

de até cinco anos mais um valor terminal. O valor justo é estimado com base nos preços de transações 
recentes, práticas da indústria, avaliações independentes ou o preço estimado em que a loja poderia 
ser vendida a um concorrente.

impairment) no ágio.
Valor recuperável do ágio 

UGC ou grupo de UCGs às quais o ágio é alocado.

sinergias da combinação de negócios. Cada UGC ou grupo de UGCs aos quais o ágio é alocado deve 

Informação por segmento. 
Para efeitos de análise da quantia recuperável de ágio, considera-se que cada segmento operacional 
individual representa um grupo de UGCs.

não superior a cinco anos, acrescido de um valor terminal calculado projetando dados para o último 

-

-

-

forecast mais 

Consolidado
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017

305 323
Acima de 5 anos - 1
Grupo como arrendador 459 467

Nota 16:  Fornecedores

Políticas contábeis
Fornecedores correspondem principalmente contas a pagar. Eles também incluem contas a pagar que 

responsabilidades antes e depois das transações de convênios.

-
necedores é reconhecido inicialmente pelo seu valor nominal, o que representa uma estimativa razoável 
do valor justo tendo em conta o vencimento em curto prazo.

Controladora Consolidado
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Terceiros: 
Fornecedores mercadorias 5.877 8.598
Fornecedores diversos 555
Fornecedores de imobilizado 183 153 303 269
Partes relacionadas: 
Carrefour Import S.A. - - 72 55
Sociedad Compras Modernas - - - 1
Maison Joannes Boubee - - 1 -
Carrefour Argentina - - 3 2
Fornecedores 6.713 6.084 10.423 9.410

contas a receber dos fornecedores com o Grupo decorrentes da venda de mercadorias e serviços. A 
-

rença de natureza e de condições de prazo de pagamento antes e depois da antecipação. 
O Grupo recebe uma comissão por este serviço, registrada na linha “Outras receitas” (Nota 22.2) na 

Nota 17:  Imposto de Renda e Contribuição Social

Políticas contábeis
A despesa de imposto de renda inclui o imposto de renda e a contribuição social corrente e diferido. Os 
impostos correntes e diferidos são reconhecidos no resultado, a menos que estejam relacionados com 

resultados abrangentes.
Segmento de Varejo e Atacadão

-

respectivamente).
Segmentos de Soluções Financeiras

-

-

Imposto de renda e contribuição social correntes
O imposto de renda e contribuição social corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o 

-
cios anteriores. O valor do imposto a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como um 

-

imposto promulgada, ou substancialmente aprovada, na data da demonstração do balanço patrimonial.
Imposto de renda e contribuição social diferidos
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre todas as diferenças temporá-
rias entre o valor contábil dos ativos e passivos na demonstração do balanço patrimonial consolidado e 

e contra o qual estes devem ser utilizados. Os impostos diferidos ativos são revistos a cada data do 
balanço patrimonial e são reduzidos na medida em que sua realização não seja mais provável.
A recuperabilidade do imposto de renda e da contribuição social diferidos é avaliada separadamente 

-

um imposto de renda devido à mesma autoridade tributária sujeita a essa tributação.
Nota 17.1. Despesa de imposto de renda e contribuição social do exercício

Controladora Consolidado
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Imposto de renda e contribuição social corrente (555) (580) (880) (822)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 30 (102) (13) 91
Despesa de imposto de renda e contribuição social (525) (682) (893) (731)
Reconciliação da alíquota efetiva 

-

Controladora Consolidado
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Lucro antes do imposto de renda e da  
 contribuição social 2.185 2.281 2.756 2.444

Imposto de renda e contribuição social pela  
 alíquota de imposto combinada (743) (776) (937) (831)
Diferenças permanentes:
Pagamento de juros sobre capital próprio 236 - 236 -
Correção monetária de depósitos judiciais - - 23
Equivalência patrimonial (3) 93 - -
Outras diferenças permanentes (15) 1 (33) (31)
Outros itens:
Variação da parcela de impostos diferidos não reconhecidos - - (103) 139

- - (86)
Outros - - 15
Total (525) (682) (893) (731)
Alíquota efetiva 24% 30% 32% 30%
Nota 17.2. Impostos diferidos ativos e passivos

-
bro de 2018. Variação positiva de R$ 162 milhões em relação a 31 de dezembro de 2017 é principal-

Controladora Consolidado
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Saldo de impostos diferidos ativos - - 352

(502)
Saldo líquido de impostos diferidos ativos (passivos) (442) (473) 12 (150)

Controladora

(Em milhões de Reais) 01/01/2017
Resultado do 

exercício
Outros resultados 

abrangentes 31/12/2017
Resultado do 

exercício
Outros resultados 

abrangentes 31/12/2018
(90) (18) - (108) (22) - (130)

- - - -
Total imposto diferido passivo (562) (18) - (580) (22) - (602)

87 (86) (1) - - - -
Provisões - 1 91
Outras provisões administrativas 2 - - 2 2 -
Provisão para participação nos lucros 35 (2) - 33 7 -
Provisão para descontos de vendas em estoque 19 1 - 20 2 - 22
Plano de ações - 2 - 2 - - 2
Outras provisões 6 (3) - 3 (2) - 1
Total imposto diferido ativo 192 (84) (1) 107 52 1 160
Imposto de renda e contribuição social diferido (370) (102) (1) (473) 30 1 (442)
 Consolidado

(Em milhões de Reais) 01/01/2017
Resultado do 

exercício
Outros resultados 

abrangentes 31/12/2017
Resultado do 

exercício
Outros resultados 

abrangentes
Adoção inicial 

IFRS 9 31/12/2018
(152) (16) - (168) (20) - - (188)
(619) 1 - (618) - - - (618)

- (3) - (3) 3 (1) - (1)
Total imposto diferido passivo (771) (18) - (789) (17) (1) - (807)

8 - 12 3 - - 15
(93) (1) - - - - -

Provisões 1.186 77 - 1.263 (1) 109 899
- 870 - - 866

Provisão para participação nos lucros - - - - 87
Provisão para descontos de vendas em estoque 19 1 - 20 133 - - 153
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - - - - - 65 159
Plano de ações - 2 - 2 (2) - - -
Outras provisões 1 - - 1 297 - - 298
Total imposto diferido ativo 2.242 (29) (1) 2.212 92 (1) 174 2.477
Total de impostos diferidos ativos e passivos 1.471 (47) - 1.423 75 (2) 174 1.670
Impostos diferidos ativos não reconhecidos (1.712) 139 - (1.573) (88) 3 - (1.658)
Imposto de renda e contribuição social diferidos reconhecidos (241) 92 (1) (150) (13) 1 174 12

Nota 17.3: Imposto de renda e contribuição social diferidos não reconhecidos 
Os ativos não reconhecidos de imposto de renda e contribuição social diferidos totalizaram R$ 1.658 
milhões em 31 de dezembro de 2018 (R$ 1.573 milhões em 31 de dezembro de 2017), incluindo R$ 822 

em diferenças temporárias (R$ 860 milhões em 31 de dezembro de 2017).

sendo que para as empresas do segmento de Varejo, o estudo técnico de viabilidade foi aprovado pela 

Impostos diferidos ativos  
reconhecidos

Impostos diferidos ativos  
não reconhecidos

(Em milhões de Reais) Controladora Consolidado Controladora Consolidado
2019 100 380 - -
2020 30 132 - -
2021 30 177 - -
2022 - - -
2023 - - - 62

- - - 210
2027-2029 - - - 178
2030-2032 - - - 178
2033-2035 - - - 178
2036-2038 - - - 178

- - - 178
- - - 178

178
- 59 - 96

Total 160 748 - 1.658

Nota 18: Provisões e Passivos Contingentes
Políticas contábeis

-

ou não formalizada) como resultado de um evento passado, seja provável que será necessária uma 

do montante da obrigação. O valor da provisão é estimado com base na natureza da obrigação e no 

trabalhistas, cuja provisão é estimada com base nas perdas históricas. 

• Uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida porque (i) 

-
-se de resultado que nunca venha a ser realizado. O Grupo divulga o ativo contingente, quando for pro-

então o ativo relacionado não é um ativo contingente e o seu reconhecimento é adequado. 
Nota 18.1. Movimentação das provisões

Controladora
(Em milhões de Reais) 31/12/2017 Adições Utilizações Reversões 31/12/2018
Tributárias 6 (3) -
Trabalhistas 56 28 (23) (5) 56

9 (3) 26
5 2 - - 7

Provisões 128 45 (30) (8) 135
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continua

continuação

Consolidado

(Em milhões de Reais) 31/12/2017

Efeito ado-
ção CPC 48/

IFRS 9 Adições Utilizações Reversões 31/12/2018
Tributárias 2.057 - (123) 2.263
Trabalhistas 397 - 237 (222) (85) 327

325 - (69) 313
Compromissos contingentes (a) - 82 (95) - 131

11 - 2 - - 13
Provisões 2.790 144 828 (487) (228) 3.047
(a) -
nanceiras passou a reconhecer uma provisão sobre os compromissos contingentes referentes às linhas 
de créditos concedidas aos clientes dos cartões Carrefour e Atacadão apresentadas nos compromissos 

(veja nota 2.2.2).
As empresas do Grupo estão envolvidas em certo número de processos judiciais, administrativos e 

que podem resultar em autos de infração. As principais reclamações e processos judiciais são descritas 

Litígios e processos judiciais

Nota 18.2. Riscos Tributários 

municipais, estaduais e federal. Para aquelas em que há uma estimativa de perda provável, foram cons-

Nota 18.2.1. PIS e COFINS
A sistemática da não-cumulatividade para a apuração e pagamento de PIS e COFINS está em vigor 
desde 2002. Nesse regime, o contribuinte tem o direito de deduzir o montante de PIS e COFINS pagos 

optou por discutir judicialmente o aproveitamento integral de créditos de PIS e COFINS de determinados 
custos e despesas necessários para suas atividades. O Carrefour reconhece créditos de PIS e COFINS 
sobre itens em disputa e como o desfecho da mencionada demanda judicial ainda é incerto, o Carre-
four reconhece provisão para determinados créditos e também efetua depósito judicial da importância 
envolvida, em bases mensais. 

itens em disputa, cessando assim a necessidade de reconhecimento de provisão adicional e respectivos 
depósitos judiciais.

milhões em 31 de dezembro de 2017).
Nota 18.2.2. Contribuição social sobre o lucro (CSLL)

totalizava R$ 393 milhões (R$ 333 milhões em 31 de dezembro de 2017).
Nota 18.2.3. Outros impostos

-

energia elétrica, falta de pagamento e obrigações acessórias, (ii) Aplicação do Fator Acidentário de Pre-

Nota 18.3. Disputas relacionadas a empregados (Trabalhistas)
-
-

mações em relação à jornada de trabalho, entre outras obrigações previstas na legislação trabalhistas. 
-

cumprimento da legislação trabalhista e ajuste de conduta. 
Demandas de ex-empregados e empregados terceirizados 

histórico de perdas para avaliar o montante envolvido para casos em fase inicial e inferiores a R$ 1 

nos últimos dois anos e segregando os empregados pelas principais categorias, uma média sobre os 
pagamentos efetuados sobre os montantes reclamados é calculada e aplicada para novas reclamações. 

Nenhuma reclamação trabalhista individualmente é considerada como material pelo Grupo.

Nenhuma das ações movidas por associações ou Ministério Público é considerada individualmente 
material pelo Grupo.
Em 31 de dezembro de 2018, as provisões para processos trabalhistas totalizavam R$ 327 milhões (R$ 
397 milhões em 31 de dezembro de 2017).
Nota 18.4. Disputas legais e comerciais (Cível)
O Grupo está sujeito a auditorias regulares pelas autoridades responsáveis pela supervisão do cum-

das disposições legais ou contratuais.
Nota 18.5. Passivos contingentes

milhões em 31 de dezembro de 2017). 

Nota 18.5.1. Tributários
Dedutibilidade de amortização de ágio no Atacadão S.A. (IRPJ e CSLL)

referente à aquisição do Atacadão ocorrida em 2007.

do ágio decorrente da aquisição do Atacadão em 2007. A referida aquisição foi realizada por meio de uma 
holding brasileira a qual foi, posteriormente, incorporada pelo Atacadão. Além disso, os autos de infração 

montante de Juros sobre Capital Próprio (“JCP”) pago pelo Atacadão aos seus acionistas, desproporcio-
nalmente à participação detida pelos acionistas. Este auto de infração foi contestado pela Companhia.
Para o primeiro caso, durante o primeiro semestre de 2016, uma decisão parcialmente favorável foi pro-
ferida, em esfera administrativa, reduzindo o risco total do auto de infração, quanto à dedutibilidade das 

favorável do julgamento), em decorrência das decisões, a cobrança mantém-se em R$ 1.897 milhões 
(R$ 1.827 milhões em 31 dezembro de 2017). 

aos demais pontos (dedutibilidade da amortização do ágio, multa isolada e JCP) e deu prosseguimento 
à defesa na esfera judicial. Em outubro de 2017, a Companhia ingressou com medida judicial para 

seguro-garantia.
Em julho de 2018 foi proferida decisão judicial de primeira instância desfavorável com relação aos 
juros sobre capital próprio - “JCP”. Em face desta decisão, a Companhia apresentou recurso, e não há 
alteração na avaliação de risco.
Adicionalmente, quanto à mesma operação, a Companhia recebeu um segundo auto de infração com-

-

essa matéria.
Com relação ao segundo caso mencionado acima, em fevereiro de 2018, a Companhia obteve de-

distribuição dos juros sobre capital próprio (“JCP”), o CARF manteve o posicionamento desfavorável. 

Em 31 de dezembro de 2018, o montante total em disputa era de R$ 2.677 milhões (R$ 2.570 milhões 
em 31 de dezembro de 2017), considerando o imposto de renda e contribuição social diferidos registra-

2.098 em dezembro de 2017).

O Carrefour recebeu autos de infração do Estado de São Paulo para os anos calendários de 2006 a 
2010, referentes à suposta falta de pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

Tais cancelamentos resultam de situações nas quais os clientes do Carrefour eventualmente desistem 
-

four”, por meio do qual o Carrefour adota preço inferior comprovado e apresentado pelo cliente, em um 
produto idêntico àquele a ser comprado numa loja Carrefour. 
A defesa do Carrefour tem consistido em demonstrar, por amostragem, que cada cancelamento regis-

-
nas dois casos haviam sido julgados na esfera judicial, ambos com decisão favorável ao Carrefour. Para 
o segundo caso, a Fazenda Estadual apresentou recurso. Os demais processos aguardam julgamento 
seja na esfera administrativa ou na esfera judicial. 
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo desta contingência era de R$ 1.867 milhões (R$ 1.808 milhões 
em 31 de dezembro de 2017).
Créditos tributários decorrentes de determinadas despesas (PIS e COFINS)

foi de R$ 1.021 milhões em 31 de dezembro de 2018 (R$ 978 milhões em 31 de dezembro de 2017).

-
no de parte dos créditos tributários originados na aquisição de produtos da cesta básica. Esta decisão 
foi publicada pelo STF em 13 de fevereiro de 2015, com efeito de repercussão geral, impactando todos 
os contribuintes. 
Os contribuintes apresentaram embargos de declaração visando, inclusive, a modulação dos efeitos da 

impossibilitando, dessa forma, a mensuração de seus efeitos e qualquer reconhecimento nas demons-

Ocorre que, ainda que o STF não tenha analisado a questão da modulação dos efeitos da decisão, 
determinados órgãos do Poder Judiciário estão julgando esses casos.  A Controlada Carrefour, com 

de decisões desfavoráveis em 2018 e 2019. 
Nos meses de novembro e dezembro de 2018, a controlada Carrefour aderiu a programa de anistia, 
para certas causas, de governos estaduais do Rio de Janeiro e Rio Grande do sul. O valor pago foi de 
R$106 milhões, já considerando as reduções do plano de anistias no valor de R$ 105 milhões.
Em 31 de dezembro de 2018, o valor total das autuações recebidas e não provisionadas pelo Grupo foi 
de R$ 813 milhões (R$ 986 milhões em 31 de dezembro de 2017).

ICMS - São Paulo
Os centros de distribuição de São Paulo receberam autuações referentes a supostos créditos indevidos 
de ICMS. As Autoridades alegaram que tais créditos haviam sido reconhecidos em 2008 através de 

Dedutibilidade da amortização do ágio no Carrefour (IRPJ)
No decorrer de suas atividades econômicas, o Grupo Carrefour adquiriu nove redes de supermercados 
entre os anos de 1998 a 2001, que foram posteriormente incorporadas ao Carrefour. Estas transações 

Referente à matéria e para os anos de 2007 a 2012, a autoridade tributária questiona a dedutibilidade da 
amortização do ágio, reconhecida pelo Carrefour, considerando os fundamentos legais estabelecidos 

-
são é a comprovação de pagamento feito pelo Carrefour para as aquisições realizadas e alocação das 
despesas de ágio. Adicionalmente, os autos de infração tratam também sobre as despesas de provisões 

está aguardando a publicação da decisão. As demais aquisições ainda aguardam julgamento.
-

cialmente favorável quanto à dedutibilidade do ágio referente às duas aquisições e relativo ao lucro tri-
butável, entretanto, a Câmara julgou improcedente a dedutibilidade do ágio para as demais aquisições. 

-
ração que foram julgados e a Câmara Superior do CARF manteve a decisão parcialmente favorável. 
Considerando que após a decisão desse acórdão ocorrerá o encerramento da esfera administrativa, a 
controlada seguirá com a discussão na esfera judicial.
Em março de 2018, o processo foi encerrado na esfera administrativa e a Receita Federal do Brasil 
constituiu a cobrança do débito remanescente com base nos efeitos da decisão parcialmente favorável. 
A Companhia está seguindo com a discussão na esfera judicial e apresentou seguro garantia.
Em dezembro de 2018, a controlada Carrefour recebeu um auto de infração sobre o mesmo tema, mas 

CSLL. A defesa administrativa foi apresentada em janeiro de 2019.
Em 31 de dezembro de 2018 o valor total das autuações recebidas era de R$ 266 milhões (R$ 539 
milhões em 31 de dezembro de 2017). 

Como prática comum no varejo, o Carrefour recebe descontos comerciais de seus fornecedores e consi-
dera tais valores como redução de custos e despesas. O Carrefour recebeu autos de infração nos quais 

-
temente sujeitos à tributação de PIS e COFINS. 

-
lhões (R$ 523 milhões em dezembro de 2017).

Imposto sobre transmissão de bens Imóveis - ITBI - Carrefour
-

veis realizadas através do aumento de capital (integralização de capital).
-

tuição Federal (artigo 156) às operações de transferência imobiliária, através de aumento de capital das 
empresas. Em sua defesa, o Carrefour demonstrou que todas as propriedades foram transferidas como 
aumento de capital e que tais transferências não estão sujeitas à tributação do ITBI e a ocorrência da 
prescrição das cobranças.

-

Nota 18.6. Ativos contingentes
O Grupo ingressou com ações judiciais para pleitear a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na 
base de cálculo do PIS e da COFINS e também sobre o pagamento de ICMS sobre a metodologia de 
substituição tributária, quando a margem presumida é superior à margem obtida na venda ao consu-

decisões favoráveis aos contribuintes. As ações judiciais permitiriam o reconhecimento dos créditos, no 

PIS e COFINS

Em março de 2017, o Supremo Tribunal Federal (“STF”), na sistemática da repercussão geral, decidiu 
que o “ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS”. Em setembro de 2017, a deci-
são do STF foi publicada.

Em setembro de 2018, as ações judiciais das controladas Carrefour e Comercial de Alimentos transi-
taram em julgado, possibilitando o reconhecimento de R$ 121 milhões em 30 de setembro de 2018, 

considerando o ingresso de suas ações ajuizadas em 2002 até 2012.
O processo em nome da Controladora ainda não transitou em julgado, para o qual se estima o valor 

Nota 19: Receita Diferida (Controladora)
Em junho de 2016, a Companhia celebrou com sua controlada indireta o Banco CSF S.A., acordo opera-
cional pelo prazo de dezesseis anos para a criação de um novo cartão de crédito, o “Cartão Atacadão”, 

Banco Carrefour aos clientes da Companhia.

serviços nas lojas do Atacadão. O reconhecimento da receita decorrente dos recursos recebidos será 
apropriado ao resultado pela fruição de prazo do respectivo contrato, tendo sido registrado em 31 de 
dezembro de 2016 como receita diferida o valor de R$ 825 milhões.
Por se tratar de uma transação com uma controlada indireta, o valor dessa receita diferida na Compa-
nhia foi reconhecido somente no limite da participação do minoritário na BSF Holding S.A, controladora 
direta do Banco CSF S.A. 
O montante registrado na controladora em 31 de dezembro 2018 referente a essa transação é de 
R$ 352 milhões (R$ 26 milhões no passivo circulante e R$ 326 milhões no passivo não circulante). Em 
31 de dezembro de 2017 o saldo registrado na rubrica de Receita diferida era de R$ 378 milhões (R$ 26 
milhões no passivo circulante e R$ 352 milhões no passivo não circulante) e o valor remanescente de 
R$ 33 milhões em 31 de dezembro de 2017 referia-se a outras receitas diferidas.

Nota 20: Patrimônio Líquido
Nota 20.1. Gestão de capital

- Assegurar que o Grupo possa continuar a funcionar como empresa em atividade, nomeadamente 

Para manter ou ajustar seu endividamento, o Grupo pode assumir novos empréstimos ou liquidar os 

Nota 20.2: Capital social e ações em tesouraria
Nota 20.2.1. Capital social
Emissão de ações

nominativas, escriturais e sem valor nominal com o valor de emissão de R$11,70 por ação, em função 

Companhia, Plano “Pré-IPO”, descrito na nota 31. 
O capital social da Companhia aumentou de R$ 7.599 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$ 

-
vas, escriturais e sem valor nominal.

Quantidade de ações 31/12/2018 31/12/2017
Acionistas
 Carrefour Nederland B.V. 770.832.970 770.832.970
 Carrefour S.A.

 Outros Acionistas - Free Float 331.513.718
Total 1.983.437.967 100% 1.980.958.942 100%

Nota 20.2.2. Reserva de capital
-

tado como receitas, por se referirem a valores destinados a reforço de seu capital, sem ter como contra-
partida qualquer esforço do Grupo em termos de entrega de bens ou de prestação de serviços, são tran-

i) absorver 
ii)

iii) iv) v) pagamento de dividendo cumulativo.

31 de dezembro de 2017). 
Efeito de plano de opções liquidável em ações

milhões em 31 de dezembro de 2017) correspondente ao efeito do plano de opções liquidável em ações 
apresentado na nota 31.
Nota 20.2.3. Efeito líquido da aquisição de participação de minoritários

da Brepa Comércio e Participações Ltda. “Brepa”, que era a controladora anterior do Grupo Carrefour 
Brasil, pela Companhia, originado na aquisição de participações minoritárias no Carrefour Comércio e 
Indústria Ltda. pela Brepa.
Nota 20.2.4. Reserva legal e retenção de lucros
Reserva legal

milhões em 31 de dezembro de 2017).
Retenção de lucros

Nota 20.2.5 Efeito da adoção inicial da norma CPC 48/IFRS 9 no lucro acumulado

Nota 20.2.6. Ajustes de avaliação patrimonial

(i) 

(ii) 

(iii) 

Nota 20.3. Ações em Tesouraria
Políticas contábeis

e as perdas com vendas de ações em tesouraria (e o respectivo efeito tributário) são registrados direta-

Nota 20.4. Dividendos
Políticas contábeis

-

não tenha sido atingido pelas remunerações intermediárias. Os dividendos superiores a esse limite 

Quando deliberados pela Administração, os juros sobre capital próprio são computados aos dividendos 

Controladora

(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017
1.660 1.599

292 (269)
40 44

Imposto de renda sobre ajustes (113) 90
- (196)

1.879 1.268
470 317

(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017
1.660 1.599

Destinação
a. Reserva legal 83 80
b.  Proposta de distribuição de 25% do lucro líquido ajustado (nota i), 

dos quais: 470 317
2 2

378 -
  JSCP adicional proposto 90 315
c. Reserva de retenção de lucros 1.107 1.202
Em reunião do Conselho de Administração de 26 de fevereiro de 2019 foi autorizada a proposta de 

Companhia. O valor de JSCP adicional proposto de 90 milhões está sujeito a aprovação dos acionistas 
na Assembleia Geral de 16 de abril de 2019.
iii. A movimentação das contas de reservas de lucros é demonstrada no quadro a seguir.
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017
Reserva de lucros em 01 de janeiro 2.658 3.061
Aumento de capital com reserva de lucros - (2.000)

(110) -
1.660 1.599
(695) (2)
(315) -

Antecipação da distribuição do lucro do ano de 2018 na forma de JSCP (380) -
Reserva de lucros em 31 de dezembro 3.513 2.658
Controlada BSF holding 

O valor a pagar registrado pela controlada BSF Holding em 31 de dezembro de 2017 foi liquidado em 

milhões ao Banco Itaú Unibanco S.A.). 

milhões a serem pagos à controlada direta Carrefour Comércio e Indústria Ltda. e R$ 58 milhões a 
serem pagos ao Banco Itaú Unibanco S.A.).
Nota 20.5. Não Controladores
Em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017, os acionistas não controladores possuem 

Nota 21: Lucro Líquido Básico e Diluído por Ação (Participação do Grupo)
Políticas contábeis

As ações em tesouraria, descritas na Nota 20.3, não são consideradas em circulação e, portanto, são 

da Companhia pelo número médio ponderado de ações em circulação para os efeitos de todas as ações 
ordinárias potenciais diluidoras.

O número médio ponderado de ações em 31 de dezembro de 2018 considera os efeitos das emissões 

Opções de Compra de Ações, Plano “Pré-IPO”, descrito na nota 31.
O número médio ponderado de ações e o lucro por ação de 31 de dezembro 2017 foi alterado para 
considerar os efeitos da primeira oferta de ações que ocorreu no dia 19 de julho 2017.

31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido do período atribuível aos acionistas controladores  
 (Em milhões de Reais) 1.660 1.599
Quantidade média ponderada de ações em circulação (em milhões) 1.982 1.868
Denominador básico (em milhões) 1.982 1.868
Opções de compra de ações (em milhões) 1 1
Denominador diluído (em milhões) 1.983 1.869
Lucro básico e diluído por ação (em R$) 0,84 0,86

Nota 22: Receita Operacional Líquida

Políticas contábeis

e-commerce, postos de gasolina e farmácias.
-

A receita é mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber em troca de bens ou 

(devoluções e descontos comerciais).

a valor presente é registrada na rubrica de contas a receber e tem a contrapartida a rubrica de receita 

como agente de vendas de assistência técnica e operadora de telefonia celular, os pagamentos são 

e comissões de crédito tradicional e rotativo, entre outras, autorizadas e regulamentadas pelo Banco 
Central do Brasil - BACEN) são reconhecidas ao longo da vigência do contrato (iii) a receita de aluguel é 
reconhecida pelo método linear durante o prazo de vigência do contrato de arrendamento.
Nota 22.1. Vendas líquidas

Controladora Consolidado
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Receitas brutas de vendas 56.611

(105) (91) (268) (272)
Impostos sobre vendas (3.101) (5.067)
Vendas líquidas 34.172 30.987 51.276 47.768
Nota 22.2. Outras receitas

Controladora Consolidado
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Receitas brutas - - 2.822 2.292
Impostos e deduções - - (366) (252)

- - 2.456 2.040
Serviços e comissões 359
Receita de aluguéis 18 13 197 195
Impostos sobre vendas (26) (15) (98) (82)
Outras receitas 216 147 2.991 2.512
Conforme descrito na nota 2.2.1 o valor de R$ 59 milhões (R$ 55 milhões em 31 de dezembro de 2017), 

redutora do custo das mercadorias vendidas, passou a ser apresentada na linha de outras receitas. 

Nota 23: Custo das Mercadorias Vendidas, Serviços Prestados e Operações Financeiras

Políticas contábeis
-
-

de fornecedores são mensurados com base nos acordos negociados com os mesmos.
O Grupo reconhece descontos comerciais somente quando há evidência de acordos com fornecedores, o 

comerciais sobre as compras, o Grupo estima o montante registrado como redutor do custo dos estoques.

compreendendo os custos de armazenamento, manuseio e frete incorridos até a disponibilização da 

O custo dos serviços prestados compreende os gastos de pessoal e a depreciação de ativos relaciona-
dos às prestações de serviços. 

duvidosa e perdas operacionais. 
Controladora Consolidado

(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Custo das mercadorias vendidas (28.915) (39.292)

(7) (6) (26)
Outros custos - (5) (713) (707)
Custos das mercadorias vendidas, serviços 

(28.922) (26.438) (42.886) (40.023)

Nota 24: Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas e Depreciação e Amortização

Controladora Consolidado
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

(2.972) (6.765)
(266) (657)

Despesas com vendas, depreciação e amortização (3.286) (2.914) (7.971) (7.422)
Despesas com vendas, gerais e administrativas

Controladora Consolidado
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

(1.726) (3.675)

 liquidáveis em instrumentos patrimoniais (7) (18) (32)
Aluguéis (78) (69) (253) (238)
Serviços de terceiros (186) (89) (1.232) (1.065)
Custos de manutenção e reparação (236) (209) (509)
Energia, água e gás (295) (532)
Comissão de cartão de crédito (78) (61) (169) (188)
Outras despesas (366) (382) (759)
Despesas com vendas, gerais e administrativas (2.972) (2.648) (7.224) (6.765)
A despesa reconhecida como pagamento baseado em ações corresponde (i) ao valor justo dos instru-

e (ii) ao valor do imposto de renda retido na fonte a ser pago pelo Grupo em nome dos empregados e 
aos encargos sociais (R$ 3 milhões na Controladora e R$ 7 milhões no Consolidado).
Depreciação e amortização

-
tais de depreciação e amortização reconhecidas na demonstração de resultado individual e consolidado 
totalizaram respectivamente R$ 321 milhões e R$ 773 milhões em 31 de dezembro de 2018 (R$ 272 

Controladora Consolidado
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Imobilizado (309) (262) (650) (587)

(5) (85) (66)
Propriedade de investimento - - (12)
Depreciação e amortização de ativos tangíveis e 
 intangíveis e propriedades de investimento (314) (266) (747) (657)

(7) (6) (26)
Depreciação e amortização (321) (272) (773) (681)

Nota 25: Outras Receitas (Despesas)

Políticas contábeis
Outras receitas (despesas) são apresentadas em linha separada da demonstração de resultados. As 

demonstração de resultado e podem incluir itens cujo número de ocorrência seja limitado, claramente 

Controladora Consolidado
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

 de ativos (i) (28) 30 (93) (30)
Custos de reestruturação (ii) (2) (69)

 de provisão ao valor recuperável (iii) 105 33
Receitas e despesas relativas a demandas judiciais - - (163) (71)
Outras receitas (despesas) 75 458 (292) 269

por impairment de ativos quando resultando dos testes de valor recuperável (ii) despesas ou receitas 

-

-

subsidiária CCI.

cujos custos são referentes aos honorários de consultorias e custos de desligamento. 

e 2017 totalizaram R$ 105 milhões e foram reconhecidos na rubrica de “Outras receitas (despesas)”.
Adicionalmente, o Grupo reconheceu outras provisões para redução ao valor recuperável sobre créditos 
reconhecidos relacionados ao estudo de recuperação descritos na nota 9.
Conforme descrito na nota 18.6.1, as controladas CCI e Comercial de Alimentos Ltda. reconheceram 
créditos de PIS e COFINS no montante de R$ 121 milhões na rubrica de outras receitas e despesas, 

milhões de créditos de ICMS-ST do Estado de São Paulo, gerados sobre os anos de 2012 até 2016, 

bem como insumos relacionados a outros assuntos.

Nota 26: Despesas Financeiras Líquidas

Controladora Consolidado
(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

39 55
Atualização monetária sobre depósitos judiciais 9 11 126 122

- 202 - 237
1 1 5 8

49 260 179 422

Juros sobre empréstimos (132) (160) (172)
- (206) -
- - (55) (61)

Juros de antecipação de cartão de crédito - - (106)
Atualização monetária sobre contingências (3) 2 (198) (201)

(3) (5) (11) (9)
Variação cambial sobre empréstimos e importações - (195) -

- (1) (10)
(138) (519) (540) (1.082)

(89) (259) (361) (660)
Até 31 de outubro 2017, O Grupo tinha empréstimos denominados em moeda estrangeira eram protegi-

-

a nossa estrutura de hedge. A estratégia de hedge do Grupo está divulgada na Nota 28.7.
Controladora Consolidado

(Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
 

 empréstimos e importações - (195) -
 

 derivativos relativos à variação cambial - 202 - 237
Variação cambial e derivativos, impacto líquido - 7 - (6)
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Nota 27: Alterações no Fluxo de Caixa

Controladora Consolidado
31/12/2018 2017 31/12/2018 2017

(Em milhões de Reais) Saldo inicial Variação Variação Saldo inicial Variação Variação
(-) Contas a receber de vendas (768) (907) (1.033) 126 (132)
(-) Estoques (3.359) (3.271) (88) (93) (5.132) (133)
 + Fornecedores 6.530 5.931 599 706 10.120 979
(-) Impostos a recuperar (1.316) (771) (667) (2.792) (2.096) (696) (1.106)

(109) (133) (8) (2.231) (2.170) (61) (218)
 + Obrigações trabalhistas 297 259 38 9 651 588 63 (1)
 + Impostos a pagar 158 131 27 18 273 275 (2) 68
(-) Outros ativos operacionais (68) (120) 52 (609) (585) (100)
 + Outros passivos operacionais 638 661 (23) 3.169 211

- - - - 2 (5) 7 -
 + Outros ajustes: - - - - - - - -

- - (1) - - - -
Variação de ativos e passivos reconhecidas em outros resultados abrangentes, antes dos impostos - - (1) (1) - - (1)
Variação no saldo a receber pela alienação de ativo imobilizado - - - - - -
Variação em ativos e passivos operacionais 2.003 1.983 (26) (179) 2.889 2.285 412 (60)

- - - - (6.583) (1.089) (931)
 + Operação com cartão de crédito - - - - 5.070 922 1.068

- - - - - - -
- - - - (1.513) (1.346) (410) 137

Nota 28: Instrumentos Financeiros
Políticas contábeis

desta norma.

quando o Grupo se tornar parte das disposições contratuais do instrumento.
-

mensurado inicialmente ao preço da operação.

• ou ao Valor Justo no Resultado (VJR).

mudança no modelo de negócios.

pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. 

designado como mensurado ao VJR.

principal e juros sobre o valor principal em aberto.
No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não seja mantido 
para negociação, o Grupo pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no 
valor justo do investimento em outros resultados abrangentes. Essa escolha é feita investimento por 
investimento.

de 2018 e 2017.

-

contábil que de outra forma surgiria.

incluem a questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a obtenção de receitas de 

-

dos ativos do Grupo.

no valor justo são mensurados ao valor justo por meio do resultado. 

impairment previamente reconhecida.

ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e Capitais). 

• outras contas a receber.

-

-
rados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas 
cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é 
reconhecido no resultado.

-

-

acumuladas e valores devidos a fornecedores de ativos não circulantes) e diversas responsabilidades.
Instr derivativos e contabilidade de hedge

-
sição ao risco de variação cambial sobre a importação de mercadorias. Estes derivativos foram desig-
nados para contabilidade de hedge.

e a estratégia de aquisição do instrumento de hedge. O Grupo também documenta a relação econômica 

das variações no valor justo do derivativo é reconhecida em outros resultados abrangentes e apresenta-
da na conta de reserva de hedge. A porção efetiva das mudanças no valor justo do derivativo reconhe-
cido em ORA limita-se à mudança cumulativa no valor justo do item objeto de hedge, determinada com 

justo do derivativo é reconhecida imediatamente no resultado.
O Grupo designa apenas as variações no valor justo do elemento spot dos contratos de câmbio a termo 

Quando a transação objeto de hedge prevista resulta no reconhecimento subsequente de um item não 

Com relação às outras transações objeto de hedge, o valor acumulado na reserva de hedge e o custo 

-

-
cados para o resultado.
Metodologia de cálculo de valor justo

operações em aberto na data do cenário econômico atual, a informação da BM&FBovespa apresentou 

-

Controladora
Em 31 de dezembro de 2018 Em 31 de dezembro de 2017

Divisão por categoria Divisão por categoria

(Em milhões de Reais) Valor Contábil VJR
Custo  

amortizado Valor Justo Valor Contábil VJR
Empréstimos  

e recebíveis Valor Justo
2.657 2.657 - 2.657 3.166 3.166 - 3.166

Contas a receber 768 - 768 768 -
Outras contas a receber - 100 - 100 100
Ativo 3.474 2.657 817 3.474 3.970 3.166 804 3.970
Fornecedores 6.713 - 6.713 6.713 -
Empréstimos 1.517 - 1.517 1.586 2.031 - 2.031 2.033

- - - - 2 - 2 2
Outras contas a pagar 151 - 151 151 122 - 122 122
Passivo 8.381 - 8.381 8.450 8.239 - 8.239 8.241

Consolidado
Em 31 de dezembro de 2018 Em 31 de dezembro de 2017

Divisão por categoria Divisão por categoria

(Em milhões de Reais) Valor Contábil VJR
Custo  

amortizado VJORA Valor Justo Valor Contábil VJR
Empréstimos 

e recebíveis
Disponível 
para venda Valor Justo

- - - -
- - - - - 5 5 - - 5

295 - - 295 295 277 - - 277 277
6.583 - 6.583 - 6.583 - -

Contas a receber 907 - 907 - 907 1.033 - 1.033 - 1.033
Outras contas a receber 207 - 207 - 207 277 - 277 - 277
Ativo 12.639 4.647 7.697 295 12.639 11.890 4.809 6.804 277 11.890
Fornecedores - - - -
Operações com cartão de crédito 5.070 - 5.070 - 5.070 - -
Empréstimos 1.913 - 1.913 - 1.982 - - 2.513

58 - 58 - 58 - -
2 - - 2 2 - - - - -

Outras contas a pagar - - 319 - 319 - 319
Passivo 17.877 - 17.875 (2) 17.946 16.388 - 16.388 - 16.424

Ativos e passivos mensurados ao valor justo com base na hierarquia prevista no CPC 46 (IFRS 
13) - 
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018

Controladora Consolidado
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

- 2.657 - 2.657 - -
- - - - - 295 - 295

Ativo - 2.657 - 2.657 - 4.942 - 4.942
- - - - - 2 - 2

Passivo - - - - - 2 - 2
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017

Controladora Consolidado
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

- 3.166 - 3.166 - -
- - - - - 5 - 5
- - - - - 277 - 277

Ativo - 3.166 - 3.166 - 5.086 - 5.806

de dezembro de 2018 e 2017.
Nota 28.2. Descrição dos Principais Riscos Financeiros aos Quais Estamos Expostos 

decorrentes de nossas atividades bancárias (Banco CSF) são administrados separadamente daqueles 
relacionados aos segmentos de negócios de varejo e Atacadão.

-
-
-

Nota 28.3. Risco de liquidez

-
to, nossos passivos quando de sua data de vencimento, quaisquer que sejam as condições de mercado.

-
-

Controladora Consolidado
Circulante 
 (Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 Taxa de juros

Venci-
mento

Moeda Local 
Notas promissórias comerciais - 507 - 507 2018
Notas promissórias comerciais - 508 - 508 2018

11 - 11 - 2021
6 - 6 - 2023

Transações Financeiras 
 (Banco CSF S.A.) 

- - - 2018
17 1.015 17 1.461

Controladora Consolidado

Não circulante 
 (Em milhões de Reais) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 Taxa de juros

Venci-
mento

Moeda Local 

Notas promissórias comerciais 508 508 2019

Notas promissórias comerciais 508 508 2019

1.000 - 1.000 - 2021

500 500 2023

Transações Financeiras 
 (Banco CSF S.A.) 

- - 396 - 2021

1.500 1.016 1.896 1.016

Total 1.517 2.031 1.913 2.477
Nenhum dos empréstimos estava sujeito a quaisquer cláusulas de covenants

-

Em 31 de dezembro de 2018 Controladora

(Em milhões de Reais) 
Valor  

contábil
Dentro de  

1 ano
1 a 2 
anos

2 a 5 
anos Total

Fornecedores 6.713 6.713 - - 6.713
Empréstimos 1.517 - 2.010 - 2.010
Outras contas a pagar 151 151 - - 151
Total do passivo 8.381 6.864 2.010 - 8.874
Em 31 de dezembro de 2017 Controladora

(Em milhões de Reais) 
Valor  

contábil
Dentro de  

1 ano
1 a 2 
anos

2 a 5 
anos Total

Fornecedores - -
Empréstimos 2.031 1.102 -
Outras contas a pagar 122 122 - - 122

2 2 - - 2
Total do passivo 8.239 7.253 1.102 - 8.355
Em 31 de dezembro de 2018 Consolidado

(Em milhões de Reais) 
Valor  

contábil
Dentro de  

1 ano
1 a 2 
anos

2 a 5 
anos Total

Fornecedores - -
Empréstimos 1.913 396 2.010 -
Operações de cartão de crédito 5.070 356
Outras contas a pagar 396 15 -

2 2 - - 2
58 58 - - 58

Total do passivo 17.877 15.691 2.381 432 18.504

Em 31 de dezembro de 2017 Consolidado

(Em milhões de Reais) 
Valor  

contábil
Dentro de 

1 ano
1 a 2 
anos

2 a 5 
anos Total

Fornecedores - -
Empréstimos 1.102 - 2.592
Operações de cartão de crédito 116 -
Outras contas a pagar 319 305 - 319

- -
Total do passivo 16.388 15.271 1.232 - 16.503
Segmento Atacadão

em ações, da espécie quirografária, em duas séries (“Primeira Série”, e “Segunda Série”, respecti-

A emissão será objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da 

da legislação vigente.

Tipo de emissão

Valor de emissão 
(em milhões  

de Reais)

Em  
circulação 

(quantidade)
Data de 

Emissão Vencimento
Encargos 

anuais

Preço  
Unitário  
(em R$)

1° Emissão - 1° série 1.000 1.000.000 1.000
1° Emissão - 2° série 500 500.000 1.000

da data de emissão, no dia 25 dos meses de abril e outubro de cada ano, ocorrendo o primeiro paga-
mento em 25 de outubro de 2018 e o ultimo na data de vencimento da respectiva série.

Segmento Soluções Financeiras
O risco de liquidez do Banco CSF é monitorado dentro de uma estratégia de liquidez aprovada pela 
Administração. 

regulamentações.

-
-

-
cesso que visa proporcionar uma melhoria sustentável da qualidade dos ativos investindo em um fundo 

Em 31 de dezembro de 2018, o Banco CSF detém R$ 295 
em 31 de dezembro de 2017). O Banco CSF também detém uma linha de crédito não utilizada de R$ 
170 milhões (R$ 170 milhões em 31 de dezembro de 2017). O Banco CSF considera a posição de 
liquidez como sólida.
Em 11 de junho de 2018, o Banco CSF emitiu letras de créditos, no valor de R$ 700 milhões, com 
vencimento em 2020 e 2021.

Controladora Consolidado

(Em milhões de Reais) 
Empréstimos e Empréstimos e 

Saldo em 1º de janeiro de 2018 2.031 2.477
Captação de empréstimos 1.500 1.900
Amortização de empréstimos (2.000)

(330)
(645) (830)

131 266
Total variação não caixa 131 266
Saldo em 31 de dezembro de 2018 1.517 1.913
Nota 28.5. Risco de taxa de juros

apresentada conforme segue.

Em 31 de dezembro de 2018
Controladora

(Em milhões de Reais) Exposição Baixo Alto
10% 25% 50% 10% 25% 50%

2.006 (12) (29) (58) 12 29 58
Empréstimos (1.517) 10 25 51 (10) (25) (51)
Exposição líquida 489 (2) (4) (7) 2 4 7

Consolidado
(Em milhões de Reais) Exposição Baixo Alto

10% 25% 50% 10% 25% 50%
(21) (52) 21 52

295 (2) (5) (10) 2 5 10
Empréstimos (1.913) 13 32 65 (13) (32) (65)
Exposição líquida (2.022) (10) (25) (49) 10 25 49
Em 31 de dezembro de 2017

Controladora
(Em milhões de Reais) Exposição Baixa da taxa de juros em Alta da taxa de juros em

10% 25% 50% 10% 25% 50%
(17) (83) 17 83

Empréstimos (2.031) 13 32 65 (13) (32) (65)
Exposição líquida 583 (4) (10) (18) 4 10 18

Consolidado
(Em milhões de Reais) Exposição Baixa da taxa de juros em Alta da taxa de juros em

10% 25% 50% 10% 25% 50%
(25) (63) (125) 25 63 125

277 (2) (9) 2 9
Empréstimos 15 38 77 (15) (38) (77)
Exposição líquida 1.834 (12) (29) (57) 12 29 57
Nota 28.6. Risco de câmbio

-
tivos. 

em moeda estrangeira eram de R$ 131 milhões em 31 de dezembro de 2018 (R$ 265 milhões em 31 
de dezembro de 2017). 
Nota 28.7. Risco de crédito
A exposição estimada do Grupo ao risco de crédito está apresentada abaixo:
O risco de crédito decorre da possibilidade de não recebermos os valores registrados em investimentos 

-
-

Segmento de Varejo e Atacadão
Contas a receber
As contas a receber correspondem principalmente a valores a receber de clientes (para produtos en-
tregues e cartões de crédito), fornecedores (principalmente descontos) e inquilinos de unidades de 
shopping centers (aluguel). 
As perdas por impairment são reconhecidas quando necessário, com base na estimativa da capacidade 
do devedor de pagar o montante devido e a idade do crédito a receber.
Em 31 de dezembro de 2018, a provisão para créditos de liquidação duvidosa é calculada respeitando a 

segmentos de Varejo e Atacadão (veja nota 2.2.2). Os valores de 31 de dezembro 2017 permanecem 

milhões no Consolidado.
Composição do saldo de contas a receber devidas e vencidas

(Em milhões de Reais) 
Controladora Consolidado

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Vencido
Até 30 dias 10 11 19 11
30-90 dias 1 3 16 16
91-180 dias 1 1 7 50
Acima de 180 dias 10 12 28 18
Total vencidos 22 27 70 95
Total a vencer 758 692 895 963
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (12) (15) (58) (25)
Total de Contas a receber 768 704 907 1.033

notas das agências de risco de crédito.

Gestão de risco de crédito
Para proteger-se do risco de inadimplência dos clientes, o Banco CSF utiliza-se de sistemas e proces-
sos para checar a qualidade e capacidade de pagamento de seus clientes. Esses sistemas e processos 

impairment

(Em milhões de Reais) 
Consolidado

31/12/2018
Estágio 1 
Estágio 2 
Estágio 3 1.659
Total carteira 8.382
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1.799)
Total créditos aos consumidores, liquido 6.583
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo da provisão para créditos de liquidação duvidosa em estágios era 

01 de janeiro de 2018).
A provisão sobre os compromissos contingente (linha de créditos dados aos clientes, mas não usadas) 
é apresentada na nota 18.1.

Instrumentos Financeiros, 
descrito na nota 2.2.2, e observa também a regulamentação bancária brasileira. O modelo é baseado 

-

de acordo com as perdas esperadas em todos os estágios carteira de empréstimos na data de cada 

Consolidado - 31 de dezembro de 2018

Moeda das Importações Natureza Início Vencimento Nocional em milhões
Taxa de fechamento  

do contrato Taxa Termo
MTM - milhões  

de reais
Euro 7,92 -

63,36 Média 3,8133 Média 3,8756 2
Ativo 2

Consolidado - 31 de dezembro 2017

Moeda das Importações Natureza Início Vencimento Nocional em milhões
Taxa de fechamento  

do contrato Taxa Termo
MTM - milhões  

de reais
Euro Média 3,7822 1

Média 3,2007 Média 3,2876
Ativo 5
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Nota 29: Partes Relacionadas

O acionista controlador direto da Companhia é o Carrefour Nederland BV, sediado na Holanda e seu acionista controlador em última instância é o Carrefour S.A., sediado na França.
As transações entre partes relacionadas compreendem principalmente operações comerciais para compra e venda de mercadorias, despesas com pessoal, empréstimos, acordos de compartilhamento de custos 

no atendimento de condições e compromissos comerciais estabelecidos no contrato global negociado pela CWT com fornecedores, cujo objetivo é gerar sinergias com as empresas do Grupo Carrefour por meio 

certos parâmetros a serem atingidos, após a dedução das despesas de publicidade. Nenhum valor foi faturado no ano passado. 
Transações nos balanços patrimoniais

Controladora 31 de dezembro 2018
Ativo Passivo

Ativo Circulante Passivo Circulante Passivo Não Circulante
(Em milhões de Reais) Contas a receber Outras contas a receber Total Dividendos Receita Diferida Outras contas a pagar Receita Diferida Total
Controladoras
Carrefour S.A. - - - - - 33 - 33
Controladas
Banco CSF S.A. 51 5 56 - 26 39 326 391
Carrefour Indústria e Comércio S.A. - - - - - 9 - 9
Coligadas
Carrefour World Trade - 48 - - - - -
Carrefour Systèmes d”Information - - - - - 11 - (11)
Outras partes relacionadas - -
Cooperativa Atacadão - - - - - 6 - 6
Total 99 5 104 - 26 98 326 450
Controladora 31 de dezembro de 2017

Ativo Passivo
(Em milhões de Reais) Caixa e equivalentes de caixas Contas a receber Outras contas a receber Total Dividendos Receita Diferida Outras contas a pagar Receita Diferida Total
Controladoras
Carrefour S.A. - - - - - - 27 - 27
Carrefour Nederlands BV - - - - 1 - - - 1
Controladas
Banco CSF S.A. 35 - 6 41 - 26 21 352 399
Carrefour Indústria e Comércio S.A. - - - - - - 5 - 5
Coligadas
Carrefour World Trade - 77 - 77 - - - - -
Carrefour Systèmes d”Information - - - - - - - 14
Outras partes relacionadas
Cooperativa Atacadão - - - - - - 5 - 5
Total 35 77 6 118 1 26 72 352 451
Consolidado 31 de dezembro de 2018

Ativo Passivo
Ativo Circulante Passivo Circulante

(Em milhões de Reais) Contas a receber Outras contas a receber Total Fornecedores Dividendos Outras contas a pagar Total
Controladoras
Carrefour S.A. - 5 5 - - 64
Coligadas
Carrefour Management - 1 1 - - 1 1

- 10 10 - - 63 63
Carrefour Marchandises Internationales - - - - - 10 10
Carrefour Import S.A. - - - 72 - - 72
Carrefour Argentina - - - 3 - - 3
Carrefour World Trade 73 - 73 - - - -
Carrefour Hong Kong - 2 2 - - - -
Maison Joannes Bubbes - - - 1 - - 1
Total 73 18 91 76 - 138 214
Consolidado 31 de dezembro de 2017

Ativo Passivo
Ativo Circulante Passivo Circulante

(Em milhões de Reais) Contas a receber Outras contas a receber Total Fornecedores Dividendos Outras contas a pagar Total
Controladoras
Carrefour S.A. - 4 - - 26 26
Carrefour Nederlands BV - - - - 1 - 1
Coligadas
Carrefour Management - 1 1 - - - -

- 10 10 - - 66 66
Carrefour Import S.A. - - - 55 - 103
Carrefour Argentina - - - 2 - - 2
Carrefour World Trade 108 - 108 - - - -
Carrefour Hong Kong - 1 1 - - - -
Sociedad Compras Modernas - - - 1 - - 1
Total 108 16 124 58 1 140 199
Transações nas demonstrações do resultado do exercício

Controladora 31 de dezembro de 2018

Vendas
Outras  

Receitas
Desconto 
comercial

Despesas de 
aluguel

Despesa  
com pessoal

Tarifa de  
utilização

Repasse de 
despesas

Outras receitas 
e despesas Total

Controladoras
Carrefour S.A. - - - - - - (33) - (33)
Controladas
Carrefour Comércio e Indústria Ltda. 3 - - (23) (39) - (1) - (60)
Banco CSF S.A. - 75 - - - (18) - 26 83
Coligadas

- - - - - - - (9) (9)
Carrefour World Trade - - 105 - - - - - 105
Total 3 75 105 (23) (39) (18) (34) 17 86
Controladora 31 de dezembro de 2017

Vendas
Outras  

Receitas
Desconto 
comercial

Despesas de 
aluguel

Despesa  
com pessoal

Tarifa de 
utilização

Repasse de 
despesas

Outras receitas e 
despesas

Resultado 
Total

Controladoras
Carrefour S.A. - - - - - - (25) - - (25)
Controladas
Carrefour Comércio e Indústria Ltda. - - (22) (37) - - - - (55)
Banco CSF S.A. - 51 - - - (6) - 26 - 71
Coligadas

- - - - - - (13) - - (13)
Carrefour World Trade - - 83 - - - - - - 83
Carrefour Finance - - - - - - - - (35) (35)
Total 4 51 83 (22) (37) (6) (38) 26 (35) 26

Número de opções autorizadas (1) 9.283.783
Prazo de vida contratual esperada das opções 6 anos
Número de executivos elegíveis
Período de exercício das opções (2) A partir do IPO até 21 de março de 2023
Preço de exercício (em R$ por opção) 11,70

-

O vesting do primeiro terço das opções outorgadas do Plano Pré-IPO aconteceu no dia 21 de julho de 2017, com 
a realização da Oferta Primária de Ações, 12 meses depois, o segundo terço das opções tiveram seu vesting 

(ii) Segundo plano de opções aprovado (“Plano Regular”)

• Elegibilidade

• 
• Prazo para que as opções se tornem exercíveis
• Prazo máximo para exercício das opções
• Diluição societária máxima

• Preço de exercício: será determinado pelo nosso Conselho de Administração no momento da outorga 

Em 31 de dezembro de 2018, não houve ainda outorga de opções deste novo plano.

Valor justo da opção na data da outorga (R$ por opção) 3,73
Valor justo do preço da ação (R$ por ação) 11,70

1,35
29,02
10,25

Prazo de vida esperada das opções (anos) 2,72
Modelo utilizado Binomial
Volatilidade e rendimento de dividendos -

-
sas de varejo de capital aberto como grupo comparável, considerando a diferença na capitalização de 
mercado, a Companhia adotou os valores médios da volatilidade e rendimento de dividendos como a 

-

(c) Conciliação de opções de compra de ações em circulação (primeiro plano de opções)

Opções de ações pendentes em 1º de janeiro de 2018 7.838.783
Opções concedidas até 31 de dezembro de 2018 (a) 500.000

(2.391.617)

Opções de ações pendentes em 31 de dezembro de 2018 3.852.887
(a) -
dos após a data do Plano Pré-IPO (21 de março 2017), ou em fase de recrutamento.
(d) Despesas reconhecidas no resultado

Nota 32: Número de Empregados, Remuneração dos Empregados e Benefícios
Políticas contábeis

-

Políticas contábeis
-

quais os serviços são prestados aos empregados.
As contribuições pagas antecipadamente são reconhecidas como um ativo se puderem ser reembolsa-
dos ou se os pagamentos futuros puderem ser reduzidos.
Programas de saúde

-

usando o método de crédito unitário projetado.

seus empregados, administrado pela Carrefourprev Sociedade de Previdência Complementar. As des-

31 de dezembro de 2017).
Nota 32.2. Remuneração da Administração 

-

dezembro de 2018 e 2017.

(Em milhões de Reais, exceto número de executivos) 
Controladora Consolidado

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
7 19 12

Remuneração em opções de compra de ações 3 6 7
Bônus 7 10 11 21

1 2 2 3
Total pago da compensação no ano 25 23 38 43
Impostos sobre a folha de pagamento do empregador 7 5 11 9

- 5 1 10
8 7

Nota 32.3. Número de empregados
Consolidado

Número médio de empregados do Grupo 31/12/2018 31/12/2017
Atacadão 39.053
Varejo 38.066
Soluções Financeiras 601 577
Consolidado 80.610 80.162

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

Atacadão 
Varejo 38.260 39.600
Soluções Financeiras 617 590
Consolidado 84.632 81.434

Nota 33: Compromissos Futuros não Registrados no Balanço
Políticas contábeis
Os compromissos assumidos e recebidos pelo Grupo que não são reconhecidos no balanço patrimo-
nial correspondem a obrigações contratuais cujo desempenho depende da ocorrência de condições 

locações de imóveis. Os compromissos futuros de locação tem origem no pagamento de aluguel de 
imóveis arrendados pelo Grupo (compromissos assumidos) e o recebimento de aluguel de unidades em 
shopping centers e galerias de propriedade do Grupo arrendadas a terceiros (compromissos recebidos).

Consolidado

Compromissos assumidos  
 (Em milhões de Reais) 31/12/2018

Vencimento

31/12/2017
Dentro de 

1 ano
De 1 a 5 

anos Após 5 anos
Relacionadas com transações 
 de gerenciamento de caixa 17.786 17.786 - - 14.339

17.786 17.786 - -
Relacionado com operações 5.970 3.004 2.771 195 4.809
Relacionados com locações 
 de imóveis 1.736 271 732 733 1.777
Total 25.492 21.061 3.503 928 20.925

Compromissos recebidos  
 (Em milhões de Reais) 31/12/2018

Vencimento

31/12/2017
Dentro de 

1 ano
De 1 a 5 

anos Após 5 anos
Relacionadas com transações 
 de gerenciamento de caixa 570 570 - - 170

170 170 - - 170
Outras companhias - - -
Relacionado com operações - - - - 31
Relacionados com locações 
 de imóveis 459 154 217 88 467
Total 1.029 724 217 88 668
Os compromissos não registrados no balanço relacionados com transações de gerenciamento 
de caixa incluem:

decurso das suas atividades operacionais. A CSF tem a possibilidade de rever as linhas de crédito 

• hipotecas e outras garantias prestadas ou recebidas, principalmente no âmbito das atividades imobi-

Os compromissos não registrados no balanço relacionados com operações incluem:

• outros compromissos assumidos ou recebidos. 
Compromissos não registrados no balanço relacionados com locações de imóveis (arrendamen-
tos mercantis operacionais): 

-

 Total Próprias Alugadas
Segmento Atacadão 193 167 26
Atacado de autosserviço 166 150 16
Atacado de entrega 27 17 10

Segmento varejo 270 79 191
Hipermercados 100 73 27
Supermercados 50 6

120 - 120
463 246 217

Além das lojas alugadas descritas acima, os compromissos assumidos relacionados com locações de imó-
-

-

totalizaram R$ 1.736 milhões em 31 de dezembro de 2018 (R$ 1.777 milhões em 31 de dezembro de 2017).

que seus hipermercados e supermercados e alugados a terceiros. As receitas de aluguel destas uni-
dades de varejo em 31 de dezembro de 2018 totalizaram R$ 139 milhões (R$ 180 milhões em 31 de 

Nota 34: Cobertura de Seguro

Cobertura de seguro (Em milhões de Reais) Controladora Consolidado
Riscos operacionais 8.625 19.532
Lucros cessantes

65 65

Nota 35: Eventos Subsequentes
Captação de debêntures
Em 07 de janeiro de 2019 foram emitidas 900 mil debêntures com valor nominal de R$ 1 mil reais cada 
uma, totalizando uma captação de R$ 900 milhões. A emissão foi feita em duas séries, sendo que a 
primeira séria, totalizando R$ 200 milhões tem vencimento em 08 de março de 2019 e a segunda seria, 
no valor de R$ 700 milhões, tem vencimento em 06 de janeiro de 2020.
Proposta de distribuição adicional de lucros

aprovado na Assembleia Geral Ordinária que ocorrerá em 16 de abril de 2019.

Consolidado
31 de dezembro de 2018

(Em milhões de Reais)
Descontos 
comerciais

Repasse de 
despesas Compras Total

Controladora
Carrefour S.A. - - (49)
Coligadas 
Carrefour Import S.A. - - (264)
Carrefour World Trade 152 - - 152
Carrefour Hypermarket Hong Kong - 1 - 1
Inc S.A. (Argentina) - - (9) (9)
Carrefour Marchandises Internationales - (15) - (15)

- - (47)
Maison Joaness Boubée - - (2) (2)
Sociedad Compras Modernas - - (5) (5)
Total 152 (110) (280) (238)

Consolidado 31 de dezembro de 2017
Descontos 
comerciais

Repasse de 
despesas Compras

Despesa 
Financeiras Total

Controladora
Carrefour S.A. - (57) - - (57)
Coligadas 
Carrefour Import S.A. - - - (148)
Carrefour World Trade 119 - - - 119
Carrefour Finance - - - (44)
Maison Joaness Boubée - - (1) - (1)
Sociedad Compras Modernas - - - (4)

- (52) - - (52)
Carrefour Argentina - - (13) - (13)
Total 119 (109) (166) (44) (200)

Nota 30: Informações por Segmentos

Políticas contábeis
O CPC 22 (IFRS 8) - Informações por Segmento requer a divulgação de informações sobre os segmen-
tos operacionais de uma entidade derivadas do sistema de relatórios internos e usadas pelo principal to-
mador de decisões operacionais da entidade para tomar decisões sobre os recursos a serem alocados 
aos segmentos e avaliar seu desempenho. Os segmentos operacionais do Grupo são os segmentos 

de Administração do Grupo, que é o principal tomador de decisões operacionais na concepção do CPC 
22 (IFRS 8).

(i) Varejo, que compreende as operações dos formatos de hipermercados, supermercados e lojas de 
conveniência da marca Carrefour, bem como farmácias. postos de gasolina e plataforma de comércio 

(ii) Atacadão, que compreende as operações das lojas de atacado e atacado de autosserviço que ope-

clientes.
O Grupo não possui outros segmentos além dos três reportados anteriormente.
Nós também incorremos em centro de serviços compartilhados em relação às nossas funções centrais 
e sede. Estes custos compõem (i) o custo das entidades holding (ii) determinadas despesas incorridas 

-

de qualquer segmento.
-

mente, “Atacadão” que podem ser utilizados nas lojas do Grupo e em outros locais, bem como crédito ao 

uma vez que estas constituem a principal atividade do segmento. O custo de captação de capital do 

nos segmentos de Varejo e Atacadão.
As despesas de capital por segmento correspondem a aquisições de bens do imobilizado e ativos 

Outros ativos do segmento correspondem a (i) capital de giro, composto por contas a receber, estoques 
-

nanceiras e (iii) outro capital de giro, incluindo outras contas a receber e a pagar, despesas antecipadas 
e receitas diferidas, impostos a recuperar e a recolher.
Substancialmente todas as receitas do Grupo derivam da operação no Brasil. O Grupo não possui ativos 
não circulantes relevantes localizados fora do Brasil.
Nota 30.1. Resultado por segmento

31 de dezembro de 2018
  
(Em milhões de Reais) Total Varejo Atacadão

Soluções Funções 
Corporativas

51.276 17.107 - -
Outras receitas 2.991 -
Receita operacional líquida 54.267 17.501 34.310 2.456 -
Custo das mercadorias vendidas, dos serviços

(28.919) (713) -
Lucro bruto 11.381 4.247 5.391 1.743 -
Vendas, gerais e administrativas (2.803) (135)

(22) -
Receita de equivalência patrimonial (1) (1) - - -
Outras receitas (despesas) (292) (333) 103 (62) -
Lucro (prejuízo) antes das despesas 

3.117 63 2.377 812 (135)
(361) - - - -

Lucro antes do imposto de renda e da 
 contribuição social 2.756 - - - -
Lucro líquido do período 1.863 - - - -

1.793 352 1.390 51 -

31 de dezembro de 2017
  
(Em milhões de Reais) Total Varejo Atacadão

Soluções Funções 
Corporativas

- -
Outras receitas 2.512 376 96 -
Receita operacional líquida 50.280 17.160 31.080 2.040 -
Custo das mercadorias vendidas, dos serviços

(12.833) (755) -
Lucro bruto 10.257 4.327 4.645 1.285 -
Vendas, gerais e administrativas (6.765) (728) (109)

(657) (375) (266) (16) -
Outras receitas (despesas) 269 (159) (57) -
Lucro (prejuízo) antes das despesas 

3.104 389 2.340 484 (109)
(660) - - - -

Lucro antes do imposto de renda e da 
 contribuição social 2.444 - - - -
Lucro líquido do período 1.713 - - - -

1.808 607 56 -
Nota 30.2. Ativos e passivos por segmento

Em 31 de dezembro de 2018
 
(Em milhões de Reais) Total Varejo Atacadão

Soluções  
Financeiras

Funções 
Corporativas

Ativo
Ágio 1.828 1390 - -

322 17 119 -
Imobilizado 6.953 -
Propriedades para investimento - - -
Outros ativos do segmento 15.730 7.337 -
Total do ativo por segmento 28.904 8.299 13.108 7.497 -
Ativos não alocados 7.773 - - - -
Total do ativo 36.677 - - - -
Passivo (excluindo o patrimônio líquido)
Passivo por segmento 16.669 7.080 5.332
Passivos não alocados 5.960 - - - -
Total do passivo 22.629 - - - -

Em 31 de dezembro de 2017
  
(Em milhões de Reais) Total Varejo Atacadão

Soluções  
Financeiras

Funções 
Corporativas

Ativo
Ágio 1.823 1.390 - -

292 107 -
Imobilizado 9.597 28 -
Propriedades para investimento - - -
Outros ativos do segmento 13.928 -
Total do ativo por segmento 26.183 8.334 11.431 6.419 -
Ativos não alocados 7.695 - - - -
Total do ativo 33.878 - - - -
Passivo (excluindo o patrimônio líquido)
Passivo por segmento 14.556 3.702 6.452 4.336 66
Passivos não alocados 6.182 - - - -
Total do passivo 20.738 - - - -

Nota 31: Pagamento Baseado em Ações
Políticas contábeis
No primeiro trimestre de 2017, a Companhia desenvolveu um plano de opções de compra de ações. 

em ações. 

Grupo em nome dos empregados e os encargos sociais. 

-

O valor do imposto de renda retido na fonte e os encargos sociais correspondentes são registrados 

na data de outorga.
Condições de desempenho que não são baseadas em condições de mercado (non-market vesting 
conditions) não são consideradas na estimativa do valor justo das opções de compra de ações na data 
da mensuração. No entanto, são considerados na estimativa do número esperado de instrumentos 

realização esperado para as condições de desempenho que não são de mercado.
-

ção de direito (vesting period). 

Nota 31.1. Plano de opções de compra de ações
(a) Descrição dos Planos de opções de compra de ações
(i) Primeiro plano de opções aprovado (“Plano Pré-IPO”)
O primeiro plano de opções de compra de ações foi aprovado na Assembleia Geral de acionistas em 

gerido pelo Conselho de Administração, de acordo com as regras do plano aprovadas formalmente. O 

e (ii) estabelecer as regras aplicáveis às situações não tratadas no plano, desde que não altere ou afete 

quaisquer contratos relacionados ao plano.

as condições para acessar as opções na data de vesting ou outros eventos que impactariam a data de 
vesting. Estas condições não incluem condições de desempenho que não são baseadas em condições 
de mercado (non-market vesting conditions).
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 Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria Estatutário
Introdução: De acordo com o estabelecido no Estatuto Social da Companhia, no Regimento Interno 
do Comitê de Auditoria Estatutário e também na CVM 308/99, o Comitê de Auditoria Estatutário do 
Atacadão S.A (“Companhia”) deve, dentre outras atribuições, rever e fornecer opiniões para o Conselho 
de Administração sobre: (i) a manutenção ou alteração dos Auditores Independentes da Companhia 

-
nitoramento e avaliação, em conjunto com a administração e com o departamento de auditoria interna, 
da adequação das transações entre partes relacionadas. O Comitê de Auditoria é composto de cinco 
membros, sendo quatro conselheiros e um membro não conselheiro.
Atividades: Durante o ano de 2018 o Comitê de Auditoria realizou seis (6) reuniões ordinárias e uma (1) 

-
toria intera. Dentro das principais atividades do Comitê de Auditoria Estatutário durante o ano de 2018, 
destacaram-se os esforços de apoio à administração e ao Departamento de Prevenção e Riscos para 
desenvolver e implementar o Programa de Ética e Integridade da Companhia, que incluiu, entre outros te-

mas, uma revisão das políticas internas, planos de ações, plataforma de comunicação, treinamentos e uma 
versão atualizada do Código de Conduta divulgada ao mercado em 20 de setembro de 2018. Além disso, 
o Comitê ouviu e discutiu o relatório dos auditores externos da KPMG, em particular antes da divulgação 
das informações trimestrais e avaliou a proposta dos Auditores em relação à metodologia do processo de 
auditoria, as áreas de foco em relação aos principais riscos e cronograma do processo de auditoria e da 
materialidade. Como parte de suas responsabilidades, o Comitê de Auditoria Estatutário acompanhou de 
perto o plano de trabalho do Departamento de Auditoria Interna, incluindo o escopo dos trabalhos para 2019 
e 2020, recomendando ajustes, orientando e avaliando a estrutura e equipe para indicar se adequados para 
executar suas atividades, conforme requerido pelo Regulamento do Novo Mercado. 

-
panhia em relação às novas regras de IFRS, principalmente o CPC 06 (R2) / IFRS 16. Em cada reunião 
ordinária ou extraordinária do Conselho de Administração, um relatório resumido das atividades do Co-
mitê de Auditoria foi apresentado pelo Presidente do Comitê e discutida com os membros do Conselho.
Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário referente às Demonstrações Financeiras: Os mem-

-
nhia, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 e, considerando as informações 
prestadas pela Diretoria da Companhia e no relatório preparado pela KPMG Auditores Independentes, 
recomendaram a aprovação pelo Conselho de Administração.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2019.
Matthieu Malige

Presidente do Comitê de Auditoria
Claire Du Payrat

Membro do Comitê de Auditoria
Frédéric Haffner

Membro do Comitê de Auditoria

Luiz Fernando Vendramini Fleury 
Membro do Comitê de Auditoria

Eduardo Pongrácz Rossi
Membro do Comitê de Auditoria

 Declaração dos Diretores acerca das Demonstrações  
Financeiras e do Relatório dos Auditores Independentes

Em cumprimento ao artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09, de 7 de Dezembro de 2009, os abaixo 

assinados, Diretores do Atacadão S.A., a “Companhia”. 

Declaram que:

(i) reviram, discutiram e concordam com as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da 

(ii) reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes 

sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia relativas aos exercícios 

encerrados em 31 de dezembro de 2018.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2019.

Noël Prioux
Diretor Presidente - Grupo Carrefour Brasil

José Roberto Meister Müssnich
Diretor Presidente - Atacadão

Sebastien Durchon
Diretor Vice-Presidente de Finanças - Grupo Carrefour Brasil e Diretor de Relações com Investidores

Marco Aparecido de Oliveira
Diretor Vice-Presidente de Finanças - Atacadão

 Contador
CRC SP-259626/O-8

 Diretoria
Noël Prioux

Diretor Presidente - Grupo Carrefour Brasil

José Roberto Meister Müssnich
Diretor Presidente - Atacadão

Sebastien Durchon
Diretor Vice-Presidente de Finanças - Grupo Carrefour Brasil e Diretor de Relações com Investidores

Marco Aparecido de Oliveira
Diretor Vice-Presidente de Finanças - Atacadão

Aos acionistas e aos Administradores do 
Atacadão S.A.

Opinião: 
-

preendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do 

-

-

-
ting Standards Board (IASB).
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 

-
duais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo 

-
sabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 

Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso jul-

individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
Provisões e passivos contingentes (individual e consolidado): Ver nota explicativa nº 18 às de-

Por que é um PAA: -

autos de infração. O valor estimado das provisões e a divulgação requerida dos processos judiciais 

Grupo e de seus assessores jurídicos. Mudanças nas premissas utilizadas pelo Grupo para exercer 
esse julgamento, ou mudanças nas condições externas, incluindo o posicionamento das autoridades 

-

Como nossa auditoria conduziu esse assunto: Avaliamos o desenho e a implementação dos con-
troles internos que julgamos como chave do Grupo relacionados à determinação da probabilidade de 

internos do Grupo contemplando a avaliação do risco de perda e os montantes envolvidos nos proces-
-

vas, analisamos, com o auxílio de nossos especialistas nas áreas tributária e legal, as opiniões legais 
dos assessores jurídicos externos e a jurisprudência existente. Avaliamos ainda se as demonstrações 

litígios provisionados, bem como aqueles com prognóstico de perda possível. Com base nas evidências 
obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos aceitável o nível de provisiona-

Impostos a recuperar (individual e consolidado): -
ceiras individuais e consolidadas.
Por que é um PAA: De acordo com a legislação estadual, as transferências de mercadorias interesta-
duais permitem ao Grupo o reconhecimento de créditos de ICMS de substituição tributária (“ICMS ST”) 
pagos na aquisição das mercadorias. Devido ao aumento de itens sujeitos ao ICMS ST e das transfe-

recuperar de ICMS ST. O Grupo avalia a expectativa de realização do saldo de impostos a recuperar, 

provisão para perdas. Essa avaliação é feita com base em estudos técnicos que consideram, para cada 
Estado, o histórico de consumo, bem como projeções de compras e vendas de mercadorias, vendas 

exercidos pelo Grupo para determinar as premissas consideradas nos estudos técnicos que podem 

Como nossa auditoria conduziu esse assunto: Avaliamos o desenho e a implementação dos contro-
les internos que julgamos como chave do Grupo relacionados a preparação e revisão dos estudos téc-
nicos utilizados pelo Grupo na avaliação da expectativa de realização do saldo de impostos a recuperar 
de ICMS ST. Com auxílio de nossos especialistas tributários, obtivemos o entendimento da metodologia 
e pressupostos chave utilizados na elaboração do plano estratégico para a realização desses créditos 
por meio de indagações aos responsáveis da área tributária do Grupo. Efetuamos recálculo dos estudos 
técnicos utilizados pelo Grupo e avaliamos a adequação da apresentação dos saldos entre ativo circu-

-
levantes relacionadas às premissas de realização de créditos tributários. No decorrer da nossa auditoria 

recuperar, os quais não foram registrados pela administração. Como resultado das evidências obtidas 
por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos que são aceitáveis os saldos registrados 
de créditos de ICMS ST, líquidos da provisão para perda correspondente, bem como as divulgações 

Acordos comerciais (individual e consolidado): -
ceiras individuais e consolidadas.
Por que é um PAA: 
seus fornecedores. Os acordos comerciais possuem uma gama de condições contratuais entre os tipos 

julgamento envolvido que pode impactar o momento e o valor reconhecido como redutor dos custos dos 

Como nossa auditoria conduziu esse assunto: Avaliamos o desenho e implementação dos controles 
internos julgados como chave do Grupo relacionados com o processo de compras e acordos comer-
ciais. Sobre uma amostragem de descontos variáveis, recalculamos os valores reconhecidos em rela-
ção às transações de compra correspondentes com base nas condições negociadas nos respectivos 

contábil dos lançamentos selecionados em base de testes. Analisamos as variações mensais dos sal-
dos reconhecidos com descontos comerciais em relação aos custos das vendas, considerando tendên-
cias, sazonalidade e informações históricas. Avaliamos ainda a adequação do montante reconhecido 
como redutor dos custos dos estoques e das divulgações de políticas contábeis do Grupo. Nossos 

acordos comerciais. Em função disso, expandimos a extensão de nossos procedimentos substantivos, 

-
sar de imateriais, afetaram a mensuração e a divulgação dos acordos comerciais, os quais não foram 
registrados pela administração. Como resultado das evidências obtidas por meio dos procedimentos 
acima resumidos, consideramos que são aceitáveis os saldos registrados de Acordos comerciais e as 

Provisão para crédito de liquidação duvidosa em créditos ao consumidor (individual e conso
lidado): 
Por que é um PAA: O pronunciamento técnico CPC 48 (“CPC 48”) e a norma internacional de relatório 

A mensuração das perdas de crédito esperadas é apurada com base no julgamento da entidade de 

consolidadas, bem como o valor do investimento registrado pelo método da equivalência patrimonial 
-

sumidor e ao grau de julgamento envolvido na determinação da provisão para créditos de liquidação 

nossa auditoria. 
Como nossa auditoria conduziu esse assunto: Avaliamos o desenho, implementação e a efetividade 

-
-

ros. Com base em amostragem, recalculamos a provisão para créditos de liquidação duvidosa sobre 
-

IFRS 9 a partir do seu reconhecimento inicial. Com o auxílio dos nossos especialistas em modelagem 
de risco de crédito, revisamos a razoabilidade dos modelos de mensuração das perdas de créditos 

-

fundamentar o cálculo, a contabilização e divulgação dos saldos. Avaliamos ainda se as demonstrações 
-

mações sobre a natureza das transações, a exposição ao risco de crédito e os valores provisionados 
-

ção e efetividade operacional dos controles internos relacionados a Provisão para créditos de liquidação 
duvidosa sobre créditos ao consumidor. Em função disso, expandimos a extensão de nossos procedi-

e apropriada quanto a Provisão para créditos de liquidação duvidosa sobre créditos ao consumidor. 
Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos que são 
aceitáveis os saldos de Provisão para créditos de liquidação duvidosa de créditos ao consumidor e as 

As demonstra-
-

bro de 2018, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentadas como 

registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios 

essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos re-

e o relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras informações 

individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer 
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações 

e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
-

cido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 
no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a 
este respeito.

duais e consolidadas: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 

-
ting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para per-

administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 

liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia 
e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 

consolidadas: 
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções rele-
vantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 

•
e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos proce-
dimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada 

-
tante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 

Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 

Avaliamos a adequação das polí-
ticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 

de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza re-
levante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 

divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia 
e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresenta-

os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência 

consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, 
consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 

-
claração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de 
independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, 
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos 

do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descreve-
mos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido 

o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal co-
municação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o 
interesse público.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2019.
KPMG Auditores Independentes Fernando Rodrigues Nascimento
CRC 2SP014428/O-6 Contador CRC 1SP244524/O-1
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Especial

Esopo pode não 
ser um nome 
familiar para 
muita gente, 
mas não é difícil 
encontrar quem 
já aprendeu lições 
valiosas com suas 
histórias, como 
a cigarra e a 
formiga, a galinha 
dos ovos de ouro 
ou a raposa e as 
uvas

Vinícius Lisboa/Agência Brasil

Fábulas como essas 
vão costurar uma 
outra história na 

Marquês de Sapucaí: os 
70 anos da Beija-Flor de 
Nilópolis, que promete 
falar de seu passado com 
o olhar no futuro.

A escola da Baixada Fluminense vem do título de 
2018 com a missão de relembrar seus grandes carna-
vais. Desde 1976, quando chegou ao Grupo Especial, 
a escola ganhou 14 títulos. Para narrar essa trajetória, 
o integrante da Comissão de Carnaval, Marcelo Misai-
lidis, conta que a agremiação pensou em uma costura 
entre histórias e fábulas, agrupando os enredos a serem 
revisitados em cinco grupos: os temas infantis, os en-
redos de referência africana, os carnavais que falaram 
de regiões do Brasil, as homenagens a personalidades 
e as críticas sociais.

"Decidimos assim para não criar uma situação em 
que houvesse uma grande divergência temática", con-

Beija-Flor vai recriar seus 70 
anos com fábulas na avenida

Estadão ConteúdoPilar Olivares/Reuters-

ta Misailidis. A preocupação era que enredos muito 
diferentes lado a lado criassem uma confusão visual. 
A solução foi organizar setores que caminham cro-
nologicamente pela abordagem que a Beija-Flor deu 
a cada um desses temas ao longo dos anos. Cada um 
desses setores terá um carro alegórico, uma fábula e 
uma moral da história.

O carnavalesco promete que a ideia é provocar o 
público a encontrar as referências aos grandes desfi -
les, que não serão simplesmente repetidos, mas terão 
novos contextos. "Se você não recria, não tem a menor 
graça. Ninguém tem interesse em uma coisa que todo 
mundo já sabe como termina", diz ele. "Não se pode 
subestimar a capacidade de compreensão do público, 

e muito menos do jurado, 
que é preparado e recebe 
um direcionamento para o 
que vai julgar".

Coreógrafo e ex-primei-
ro bailarino do Theatro 
Municipal do Rio de Ja-
neiro, Misailidis compara 
o desfi le de uma escola 
de samba a um grande 
musical: "É um espetáculo 
com cenografi a, com can-
to, dança, indumentária, 
pesquisa de narrativa de 
enredo. Tudo isso junto 
em um processo de alqui-
mia muito semelhante a 
um musical. Existe uma 
integração nessas rela-

ções de arte que tornam 
aquilo um espetáculo".

Quando as cortinas 
se abrirem, a Beija-Flor 
passará pela Marquês 
de Sapucaí com 37 alas, 
cinco carros alegóricos 
e pouco mais de 3 mil 
componentes. No ano em 
que a escola completa 
70 anos, seu desfi le mais 
consagrado chega aos 30: 
Ratos e Urubus, larguem 
a minha fantasia. O en-
redo de Joãozinho Trinta 
voltará à avenida no setor 
que falará sobre as críticas 
sociais, mas a proposta é 
atualizar essas refl exões. 
"Não é só falar do passado, 
é falar do passado com 
um olhar para o futuro", 
destaca Misailidis.

Uma das marcas da esco-
la de samba de Nilópolis é 

a imponência de suas alegorias. Nos últimos 13 anos, 
Orlando Sergio fez parte da execução desses carros. 
O artista plástico de 42 anos trabalhava com espumas 
na decoração de festas infantis, e, no barracão da 

Beija-Flor, aprendeu a fazer trabalhos muito maiores. 
"A escola me deu oportunidade e aprendi a ser pro-
fi ssional aqui dentro. Trabalho o ano inteiro voltado 
para o carnaval. Aqui, meu trabalho ganhou outra 
proporção e tive acesso a materiais, carnavalescos, 
ideias novas", conta.

Para Orlando, recriar carnavais campeões em novas 
alegorias é um trabalho desafi ador, mas recompensante 
por renovar o orgulho dos componentes da escola: 
"É um enredo que resgata o trabalho daqueles que 
contribuíram com a história da escola. É uma maneira 
de a galera nova valorizar mais o carnaval e tudo que 
a gente já vivenciou".

A escola da Baixada Fluminense vem do título de 2018 com a missão de relembrar 
seus grandes carnavais.
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Com o enredo 'Ratos e Urubus, Larguem Minha Fantasia' a escola teve carro alegórico coberto depois de uma 
liminar obtida pela igreja católica no desfi le de 1989.

Desfi le de 2015 Desfi le de 2018

Marcelo conta que a Beija-Flor desfi lará
organizada por setores.
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