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“A palavra não foi 
feita para enfeitar, 
brilhar como ouro 
falso; a palavra foi 
feita para dizer”.
Graciliano Ramos (1892/1953)
Escritor brasileiro
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A economia com as mu-
danças nas carreiras 
para os militares cor-

responderá a R$ 10,45 bi-
lhões nos próximos 10 anos, 
divulgaram ontem (20) os 
Ministérios da Economia e da 
Defesa. O valor é resultante da 
economia de R$ 97,3 bilhões 
com a reforma da previdência 
dos militares, menos o custo 
de R$ 86,85 bilhões decor-
rente da reestruturação. 
Em 20 anos, informaram os 
dois ministérios, a economia 
com as novas regras para os 
militares saltará de R$ 10,45 
bilhões para R$ 33,65 bilhões. 

Ao entregar a proposta de 

Previdência: economia com 
mudanças para militares 
será de R$ 10,45 bilhões

emenda à Constituição que 
reforma a Previdência Social, 
em 20 de fevereiro, a equipe 
econômica anunciou que as 
novas regras para as pensões 
dos militares gerariam econo-
mia de R$ 92,3 bilhões em 10 
anos. Esse valor, no entanto, 
não considerava o impacto dos 
aumentos de adicionais para os 
militares nem a reestruturação 
da carreira para as Forças 
Armadas.

Segundo o Ministério da 
Economia, a reforma na Pre-
vidência dos militares também 
deverão gerar economia de R$ 
52 bilhões nos estados. Isso por-
que, de acordo com a proposta, 

policiais militares e bombeiros 
estarão submetidos às mesmas 
regras de aposentadoria que as 
Forças Armadas.

A transferência para o INSS 
das contribuições dos militares 
temporários, que ficam até 
oito anos nas Forças Armadas, 
gerará impacto positivo de R$ 
10,3 bilhões. Essa mudança, no 
entanto, não terá efeito fi scal 
porque o dinheiro que fi cava 
no orçamento do Ministério 
da Defesa passará para o INSS, 
sem impacto no Orçamento 
Geral da União.

“São dezenas de bilhões, che-
ga a quase R$ 100 bilhões a con-
tribuição para os próximos 10 

anos. O regime previdenciário 
dos militares será superavitá-
rio”, afi rmou Paulo Guedes, ao 
sair da reunião que formalizou 

a entrega do projeto. Segundo 
ele, além de mudar o atual re-
gime dos militares, o projeto faz 
uma reestruturação na carreira 

das Forças Armadas e, segun-
do ele, corrige assimetrias 
existentes entre as carreiras 
civil e militar (ABr). 

O presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente à Câmara, na tarde de ontem (20), entregar o projeto 

que altera as regras previdenciárias dos militares e reestrutura as carreiras das Forças Armadas.

Ao participar do lançamen-
to da Frente Parlamentar da 
Segurança Pública, no Salão 
Negro da Câmara, o ministro 
da Justiça Sergio Moro, pediu 
ontem (20) ao Congresso 
que se debruce no projeto de 
lei anticrime. “É um projeto 
importante, é uma questão ur-
gente. Acho que os eventos que 
ocorreram este ano, especial-
mente [os ataques] no Ceará, 
acendem uma luz amarela de 
que a questão da segurança 
pública é algo que tem que ser 
tratado com a devida celerida-
de, porque as ameaças são cada 
vez maiores”, afi rmou.

Perguntado se será possível o 
pacote anticrime tramitar junto 
com a proposta da reforma da 
Previdência, o ministro disse 
que tem conversado com o 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, sobre o tema.

“Na minha avaliação, isso 
pode tramitar em conjunto, 
não haveria maiores proble-
mas. Mas vamos conversar, 
estamos abertos ao diálogo. 
Evidentemente, as decisões 
relativas ao Congresso perten-
cem ao Congresso”, afi rmou 
Moro. 

A Frente Parlamentar da 
Segurança Pública tem mais 

Ministro da Justiça e 

Segurança Pública,

Sergio Moro.

A amortização de emprésti-
mos contraídos em 2014 pela 
Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica (CCEE) junto 
a oito bancos, possibilitará um 
impacto de redução média de 
3,7% nas tarifas de energia que 
serão pagas em 2019 pelo con-
sumidor brasileiro; e de 1,2% 
em 2020. Esses empréstimos 
foram feitos visando compen-
sar as concessionárias de ener-
gia pelos prejuízos causados 
pela crise hídrica no setor.

A redução, anunciada ontem 
(20), em Brasília, pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), foi possível a partir 
de negociações feitas desde no-
vembro do ano passado, entre 
a CCEE, Ministério de Minas 
e Energia, Aneel e um pool de 
oito bancos. Os recursos a se-
rem usados fazem parte de um 
fundo  criado para compensar 
eventuais atrasos ou calotes 
que poderiam ser praticados 
pelas concessionários.

“Esse empréstimo, feito em 
2014, seria amortizado até abril 
de 2020. Diante de condições 
administrativas identifi cadas, 
conseguimos antecipar a quita-
ção desse empréstimo a partir 
de setembro de 2019. Essa 
quitação antecipada nos leva 

Diretor-geral da Aneel,

André Pepitone.

A alta comissária da ONU 
para os Direitos Humanos, 
a chilena Michelle Bachelet, 
disse ontem (20) estar preo-
cupada com o “encolhimen-
to do espaço democrático” 
na Venezuela. Também está 
apreensiva com os relatos de 
excessos cometidos por forças 
de segurança no país, ao alertar 
para a violência indiscriminada 
e o agravamento da crise que 
atinge todos os setores do país, 
afetando, sobretudo, crianças 
e grávidas. 

“Estou profundamente preo-
cupada com o encolhimento 
do espaço democrático, es-
pecialmente, com a contínua 
criminalização de protestos e 
dissidências pacífi cas”, disse 
Bachelet, informando que nos 
primeiros dois meses deste ano 
foram documentados relatos 
de violações dos direitos hu-
manos e abusos por forças de 
segurança e grupos armados 
pró-governo Nicolás Maduro.

A alta comissária disse que 
os assassinatos seguem “um 
padrão similar”: durante incur-
sões ilegais promovidas pelas 
forças de segurança. Em segui-
da, o comunicado ofi cial é que 
houve ‘um confronto armado’. 
“A maioria das vítimas vivia em 
bairros pobres e participava de 
protestos contra o governo. Es-
tou particularmente preocupa-
da com relatos que indicam que 

Alta comissária da ONU para 

os Direitos Humanos,

Michelle Bachelet.

A geração de vagas de tra-
balho informais – sem carteira 
assinada – foi responsável pelo 
aumento da taxa de ocupação 
no país no trimestre encerrado 
em janeiro, enquanto o ritmo 
de criação de novas vagas for-
mais vem perdendo fôlego nos 
últimos meses, mostrou estudo 
divulgado ontem (20) pelo Ins-
tituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea). O estudo faz 
uma análise dos dados do IBGE, 
que revelam que, no início de 
2018, a taxa crescia a 2% na 
comparação com o ano ante-
rior. No trimestre encerrado 
em janeiro a alta foi de 0,9%. 

“Além de fraco, o aumento 
da ocupação aconteceu, basica-
mente, nos setores informais da 
economia”, informa um trecho 
da Carta de Conjuntura do 
Ipea, que usa dados do Caged. 
“Adicionalmente, nota-se que 
quase um quarto dos empregos 
formais criados foram basea-
dos em contratos de trabalho 

Vendedor de óculos de sol em praia de Salvador.

Sai Unasul, entra Prosul
O ministro das Relações Ex-

teriores, Ernesto Araújo, disse 
ontem (20) que os países devem 
deixar a Unasul de forma conjunta. 
Presidentes de sete países (Ar-
gentina, Brasil, Chile, Colômbia, 
Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, 
Costa Rica, Nicarágua, Panamá e 
República Dominicana) confi rma-
ram presença, amanhã (22), em 
Santiago onde será feito o anúncio 
ofi cial da criação do Prosul. 
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Jair Bolsonaro perdeu três 
de cada dez apoiadores do seu 
governo em apenas dois meses. 
A proporção de quem considera 
sua administração boa ou ótima 
caiu de 49% em janeiro para 
39% em fevereiro e chegou 
a 34% em março, segundo o 
Ibope. O presidente perdeu 
15 pontos percentuais em 60 
dias. Seu saldo ainda é positivo 
porque apenas 24% dizem que 
o governo é ruim ou péssimo. 
Outros 34% consideram que 
é regular, e 8% não souberam 
avaliar.

Em comparação com outros 
presidentes eleitos, porém, 
o começo da passagem de 
Bolsonaro pelo Palácio do 
Planalto é o pior já registrado. 
Nos seus primeiros mandatos, 
Dilma, Lula, Fernando Henri-
que e Collor sustentaram taxas 
mais altas do que os 34% de 
Bolsonaro nos meses iniciais. 
A popularidade deles só fi cou 
abaixo desse patamar nos 
segundos mandatos de FHC e 
Dilma, quando os presidentes 
já acumulavam mais de quatro 
anos de desgastes.

Os 34% de ótimo/bom de 
Bolsonaro equivalem à taxa 
de José Sarney em março de 
1987, quando haviam decor-
rido dois anos de mandato 
do primeiro presidente civil 
depois do golpe de 1964. Ou 

J. Batista/Ag.Câmara

Trabalho informal puxou aumento da 
taxa de ocupação, diz Ipea

que se repetiu no trimestre 
anterior. O saldo negativo dos 
empregos com carteira assina-
da vem perdendo força desde 
o segundo trimestre de 2016, 
quando a queda chegou a 3,6%. 

“Os dados indicam que o em-
prego formal vinha apontando 
uma trajetória de retrações cada 
vez menores e de taxas de per-
manência cada vez maiores até 
meados de 2018. A partir daí, há 
uma estagnação nesses indica-
dores”, analisam os economistas 
do Ipea. Enquanto a taxa de ocu-
pação geral subiu 0,9% nos três 
meses encerrados em janeiro, o 
indicador teve variação negativa 
de 1,3%, quando avaliados os 
jovens de 18 a 24 anos. 

Segundo o Ipea, os jovens 
nessa faixa etária têm menos 
chances de serem contratados 
e mais chances de serem demi-
tidos. A persistência da taxa 
de desemprego também afeta 
mais os menos escolarizados, 
segundo o instituto (ABr).

parciais ou intermitentes”. 
Apesar de a geração de vagas 
informais puxar o crescimento 
da ocupação, o Ipea avalia que 
a desaceleração da taxa de 2% 
para 0,9% se deve à perda de 
intensidade no crescimento das 
vagas sem carteira assinada. 

No início de 2018, a criação 
de novas vagas informais era 
de 7,3%, enquanto no trimestre 
encerrado em janeiro deste 
ano, a expansão foi de 3%. 
Nos três meses encerrados em 
janeiro, a variação das vagas 
formais foi de -0,4%, resultado 

O 'encolhimento' da 
democracia na Venezuela

esse tipo de operação é usado 
como uma forma de represália 
e intimidação”, disse Bachelet.

Bachelet se disse preocupada 
com as “restrições à liberdade 
de expressão e de imprensa”. 
Destacou a preocupação com 
o agravamento da crise eco-
nômica e social que atinge os 
vulneráveis, como crianças, 
mulheres grávidas, idosos e 
povos indígenas, ao ressaltar 
que a crise se estende para 
alimentação, saúde e serviços 
básicos. “O recente apagão de 
eletricidade exacerbou essa 
situação, reduzindo ainda mais 
o acesso das pessoas a comida, 
água e medicamentos, e afetan-
do severamente os hospitais” 
(ABr).

Moro pede ao Congresso 
que avalie pacote anticrime

de 300 integrantes e será coor-
denada pelo deputado Capitão 
Augusto (PR-SP). O pacote 
anticrime do governo federal 
é uma das pautas do grupo. 
Moro também comentou a 
viagem aos Estados Unidos em 
que acompanhou o presidente 
Jair Bolsonaro. Segundo ele, 
a contratação do uso da base 
de Alcântara pelos EUA vai 
trazer “recursos importantes” 
ao Brasil.

No âmbito da segurança 
pública, disse que foram assi-
nados acordos entre o FBI e a 
PF para troca de informações. 
Com o Departamento de Se-
gurança Interna dos EUA, foi 
defi nida cooperação no âmbito 
de controle de fronteiras. “Há 
um compromisso de ambos os 
países de defender a democra-
cia contra as diversas ameaças 
como terrorismo, crime organi-
zado, tráfi co de drogas. Temos 
muito a aprender” (ABr).

Bolsonaro perde 15 pontos 
percentuais em 60 dias

de Fernando Henrique Cardo-
so em maio de 1997, com dois 
anos e três meses de governo. 
Fernando Collor precisou de 
nove meses e do confi sco das 
contas correntes e da poupança 
para chegar onde Bolsonaro 
chegou em três meses. Após o 
impeachment, Itamar herdou o 
governo de Collor e boa parte 
de sua impopularidade, assim 
como Michel Temer manteve o 
legado de impopularidade de 
Dilma Rousseff (piaui/Folha/
Uol).
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Presidente da República,

Jair Bolsonaro.

Aneel: conta de luz fi cará 
3,7% mais barata

a uma atenuação da tarifa em 
3,7% em 2019, e de 1,2% em 
2020”, explicou o diretor-geral 
da Aneel, Andre Pepitone.

Com a quitação antecipada 
da chamada Conta ACR, será 
possível retirar R$ 8,4 bilhões das 
contas de luz até 2020. Segundo 
Pepitone, R$6,4 bilhões serão 
retirados da tarifa de energia paga 
pelos consumidores em 2019; e 
outros R$ 2 bilhões sairão da tarifa 
em 2020. “A materialização dessa 
decisão irá repercutir no processo 
tarifário de cada distribuidora 
de energia em seu aniversário 
contratual, ou seja, na data de 
reajuste de cada distribuidora de 
energia”, fi nalizou (ABr).
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Por que é tão difícil 
fazer network depois 
de uma certa idade?

Jovens se conectam 

por osmose! Estão 

descobrindo o mundo, 

fazem parte de mil 

grupos. Têm paixão e 

desejo pela quantidade 

e não ligam tanto para 

qualidade porque 

querem experimentar

Conforme vamos amadu-
recendo, consolidamos 
os grupos, as preferên-

cias e com isso adequamos 
também o número à forma de 
vida. Temos uma rotina pesa-
da, mais responsabilidades e 
menos tempo para estar em 
grupos. Para quem tem fi lhos, 
o tempo livre é ainda mais 
escasso. Nos momentos de 
lazer procuramos estar com 
quem temos mais intimidade 
e assim, vamos diminuindo as 
redes, restringindo o network 
às pessoas que já conhecemos.

Entretanto, chega um mo-
mento em que por razões 
profi ssionais cada vez mais 
desafi adoras, nos damos conta 
que é necessário sim ampliar a 
rede de conexões, mas como 
estamos um pouco enferruja-
dos, não sabemos muito como 
retomar o processo. No início, 
os obstáculos são muitos, pois 
além de acharmos um pouco 
chato e cansativo, tememos ser 
invasivos e não sabemos como 
iniciar a aproximação, ou seja, 
temos difi culdades em criar 
uma conexão efetiva.

Porém, temos de nos lembrar 
que a evolução da humanidade 
se deu pela criação das comuni-
dades, que se uniram em torno 
de interesses comuns, sendo 
isso algo natural e fundamen-
tal. Até o surgimento das redes 
sociais (que muitos conside-
ram antissociais), transitamos 
em comunidades de interesses 
comuns. As novas plataformas 
apenas transformaram a forma 
de encontro, dado que vivemos 
num mundo congestionado, de 
difícil deslocamento, violência 
e tantos outros fatores que im-
possibilitam que os encontros 
físicos sejam tão presentes 
como no passado.

Portanto, continuamos os 
mesmos! Só mudamos a ma-
neira de fazer as coisas. Os en-
contros que antes se davam em 
torno da fogueira, hoje aconte-
cem nas redes sociais também. 
E o bom é que há espaço para 
todas as tribos, juntos e mis-
turados. Podemos achar quase 
tudo na rede e isso é maravi-
lhoso, mas há de se ter cautela 
sempre, pois temos, também, 
inúmeros problemas quando 
nos relacionamos mal com a 
ferramenta. Cabe somente a 

nós mesmos evitar os riscos, 
as exposições desnecessárias 
e o tempo destinado ao mundo 
virtual. Administrando bem, o 
desenvolvimento é positivo. 

A vida evolui, muda o tempo 
todo. Por que não seria assim 
com as possibilidades que a 
tecnologia nos traz? Deixemos 
os medos e as resistências no 
passado, afi nal não há retorno 
e a inteligência artifi cial veio 
para fi car e mudar o que co-
nhecemos em todos os aspec-
tos. Mas não se esqueça, você 
precisa também de vitamina 
D e o mundo lá fora, apesar 
de tudo, continua lindo e as 
pessoas precisam e, muito, 
de contato físico. Ache seu 
equilíbrio e transite por todas 
as comunidades, sejam elas 
físicas ou virtuais. 

E não esqueça o mais impor-
tante: Faça network! Não im-
porta como: seja pelo resgate 
do jovem – cheio de energia 
- ou do homem neolítico -  
que fazia conexões movidas a 
interesses de sobrevivência -, 
acione o botão que te faz reagir 
e siga em frente. E lembre-se 
não adianta só ter o perfi l na 
rede. É necessário conhecer as 
pessoas, contribuir, comparti-
lhar conhecimento, interagir, 
comentar, aplaudir e criar co-
nexões verdadeiras, nas quais 
esteja no papel de ajudar e de 
ser ajudado.

Outra coisa importante é a 
imagem que você projeta. Num 
mundo onde a informação está 
disponível para todos 24x7, 
não existe mais lugar para pes-
soas alienadas, que não falem 
de assuntos diversos, que não 
se interessem pelo outro e não 
sustentem uma conversa séria 
ou banal. Há de se divertir 
também, pois o humor é um 
grande aliado! Você precisa se 
destacar no meio da multidão! 
E a melhor forma de fazê-lo é 
tendo inteligência e elegância 
emocionais para transitar so-
bre as mais diversas situações 
e ambientes com humildade, 
empatia e personalidade.

Hoje, as melhores vagas não 
estão nas mãos dos recrutado-
res. A indicação é extrema-
mente importante na busca por 
recolocação profi ssional e seu 
amigo da pista de dança ou da 
rede social pode ser aquele que 
vai lhe indicar para a vaga que 
você tanto sonha. Portanto, 
tome a iniciativa. 

Seja agente da mudança que 
quer ver em sua vida. O início 
pode ser duro, mas depois vira 
rotina e incorporamos com 
alegria.

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

Juntos.

Claudia Taulois (*)
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Ciência e Tecnologia

News@TI
SuperGeeks e CS Plus querem democratizar o 
ensino de Ciência da Computação nas escolas 

@Com a proposta de promover o ensino de Ciência da Compu-
tação como disciplina obrigatória para crianças e adolescentes 

e que faça parte da grade curricular de escolas de todo o mundo, 
a SuperGeeks, escola de Programação e Robótica para crianças e 
adolescentes do Brasil, e CS Plus, startup global de educação com 
sede nos EUA, participam pela primeira vez do GEduc 2019, que 
acontece de 27 a 29 de março, no Hotel Maksoud Plaza, em São 
Paulo (SP). Criada pela SuperGeeks, a CS Plus chega ao mercado 
com a proposta de que todas as escolas tenham em sua grade cur-
ricular o ensino de Ciência da Computação. Sendo assim, juntas, 
as redes irão oferecer às Instituições de Ensino novas práticas em 
salas de aulas que visam otimizar os resultados dos alunos, tendo 
como aliados o Ensino Híbrido (Blended Learning) e a Inteligência 
Artifi cial (https://www.geduc2019.com.br/). 

Empresas com projetos ou soluções que 
aplicam tecnologias de Internet das 

Coisas (IoT) para endereçar desafi os de ne-
gócios terão a chance de apresentar os seus 
cases no primeiro ABINC Summit Conexão 
IoT - Internet 4.0, um congresso sobre o 
setor realizado pela Associação Brasileira 
de Internet das Coisas (ABINC) em parceria 
com a MCI Brasil. As inscrições estão aber-
tas até o dia 1º de abril e são aceitas provas 
de conceito, test-beds, projetos pilotos ou 
projetos em escala comercial que já tenham 
sido observados ou mensurados resultados 
efetivos pela empresa, como ganhos fi nan-
ceiros, melhorias operacionais, validação 
de modelos de negócio, colaboração entre 
múltiplas empresas ou simplesmente o apren-
dizado e experiência da empresa para seguir 
inovando. Os interessados devem verifi car o 

Inscrições de cases sobre o uso da IoT no Brasil
Trabalhos selecionados serão apresentados no 1º ABINC Summit Conexão IoT - Internet 4.0, que será 
realizado em junho; Melhores cases serão premiados e reconhecidos por empresários do setor

regulamento e as informações necessárias e 
preencher o formulário no site http://www.
abinc.org.br/summit/.

Os cases selecionados serão enquadrados 
em duas categorias: Melhoria operacional 
e Inovação. Como exemplos de melhorias 
operacionais em processos internos da 
empresa serão destacadas soluções que 
contribuam para o aumento de produtivida-
de, redução de custos e perdas, redução de 
downtime de ativos, aumento de qualidade 
ou segurança, entre outros. Já na frente de 
inovação, a ABINC espera receber inscrições 
de apresentações de empresas usuárias 
das tecnologias (end-users) que tenham 
criado novos modelos de negócios, novas 
linhas de produtos ou serviços, alteração 
de estratégias orientadas para serviços, 
abordagem de novos mercados fora do 

segmento de atuação tradicional da empresa, 
maior conhecimento e melhor relaciona-
mento com os clientes, além da melhoria na 
experiência do cliente com os produtos ou 
serviços da empresa. “Os congressos de IOT 
até hoje tem tido um caráter muito acadêmico 
e científi co. A Internet das Coisas já é uma 
realidade no mercado e o objetivo do ABINC 
Summit é atrair uma audiência interessada, 
principalmente, em entender como empresas 
de diversos segmentos já estão aplicando as 
tecnologias de IoT para obter ganhos em seus 
processos ou inovando em seus negócios”, 
destaca Flávio Maeda, Presidente da ABINC.

O ABINC Summit Conexão IoT - Internet 
4.0 acontecerá nos dias 25 e 26 de junho de 
2019 no Centro Fecomércio de Eventos, em 
São Paulo. Para mais informações, acesse 
http://www.abinc.org.br/summit/

A jogadora de futebol Marta 
Vieira da Silva, embaixadora 
das Nações Unidas da Boa Von-
tade de Mulheres e Meninas 
no esporte, participou de uma 
cerimônia organizada pelo 
Comitê Olímpico Internacional 
(COI), destinada a atletas fe-
mininas que se destacam neste 
universo. Ela ressaltou que 
o esporte é uma ferramenta 
efi ciente para conquistar a 
igualdade de gênero.

“O esporte é uma ferra-
menta muito poderosa para 
alcançar a igualdade de gê-
nero”, disse a jogadora. “No 
Brasil, meninas que passaram 
pelo programa One Win Le-
ads Another, um programa 
conjunto entre a Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
Mulheres e o COI, transfor-
maram suas vidas e mudaram 
a realidade em torno delas. 
Temos histórias de meninas 
que completaram o programa 
e agora estão jogando em 
equipes profi ssionais”.

Eleita seis vezes a melhor 
jogadora de futebol do mun-

Jogadora foi homenageada durante cerimônia do Comitê 

Olímpico Internacional (COI).

Entre 1997 e 2016, mais 
de 145 mil jovens com 
até 19 anos faleceram 

em consequência de disparos 
acidentais ou intencionais, 
como em casos de homicídio e 
suicídio. Os dados fazem parte 
de um levantamento divulgado 
ontem (20) pela Sociedade 
Brasileira de Pediatria.

De acordo com o estudo, que 
considerou dados do Sistema 
de Informações sobre Morta-
lidade do Ministério da Saúde, 
em 2016, ano mais recente 
disponível, foram registrados 
9.517 óbitos entre crianças e 
adolescentes no país. O núme-
ro é praticamente o dobro do 
identifi cado há 20 anos – 4.846 
casos em 1997 – e representa, 
em valores absolutos, o pico da 
série histórica.

O levantamento mostra que, 
a cada duas horas, uma criança 
ou adolescente dá entrada em 
um hospital da rede pública de 
saúde com ferimento por dispa-
ro de arma de fogo. Entre 1999 
e 2018, foram registradas quase 

Em 2016, foram registradas 9.517 mortes violentas de crianças e adolescentes no país.
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A cada 60 minutos, uma 
criança ou adolescente 
morre por arma de fogo

Levantamento mostra que, a cada duas horas, uma criança ou adolescente dá entrada em um hospital 
da rede pública de saúde com ferimento por disparo de arma de fogo

96 mil internações de jovens 
com até 19 anos no SUS. As 
principais causas externas de 
morte por arma de fogo nessa 
faixa etária estão relacionadas 
a homicídios (94%), seguidos 
de intenções indeterminadas 
(4%), suicídios (2%) e aciden-
tes (1%). 

No caso das internações, em-
bora as tentativas de homicídio 

continuem na liderança (67%), 
é bastante expressivo o volume 
de acidentes (26%) envolven-
do arma de fogo. A avaliação 
contabilizou ainda as despesas 
diretas do SUS com pacientes 
atendidos após contato com 
armas de fogo. Nos últimos 20 
anos, as internações de crian-
ças e adolescente provocadas 
por disparos custaram mais 

de R$ 210 milhões aos cofres 
públicos.

O estudo considerou causas 
de morbidade hospitalar e mor-
talidade identifi cadas nas bases 
ofi ciais do Ministério da Saúde 
como acidentais, suicídios ou 
tentativas de suicídio, homicí-
dios ou tentativas de homicídio 
e intenções indeterminadas 
(ABr).

Marta: esporte como ferramenta 
em busca da igualdade de gênero

do, Marta é uma das quatro 
embaixadoras do esporte na 
ONU em defesa da igualdade 
de gênero. Ela foi aplaudida 
pelos presentes. “Estamos 
globalmente comprometidos 
em alcançar a igualdade de 
gênero até 2030. Há muito a 
ser feito em tão pouco tempo”, 
afi rmou a atleta. Emocionada, 
Marta lembrou no seu discur-
so a origem humilde, em uma 
cidade com 11 mil habitantes, 

em Alagoas, e as difi culdades 
pelas quais passou. 

Ela ressaltou que a discrimi-
nação e a ausência de chances 
a incomodaram. “Preconceito 
e falta de oportunidades me 
magoaram muitas vezes ao lon-
go do caminho. Doeu quando 
os meninos não me deixaram 
jogar, doeu quando treinadores 
adultos de times adversários me 
tiraram de campeonatos por-
que eu era uma menina”, disse.

Comissão Europeia 
multa Google em
1,49 bilhão de euros

A Comissão Europeia multou 
o Google em 1,49 bilhão de 
euros por violar as regras anti-
truste da União Europeia. Para 
a comissão, o Google impediu 
anúncios de concorrentes e 
transgrediu a lei antitruste do 
bloco europeu, bem como abu-
sou de seu domínio de mercado 
ao impor uma série de cláusulas 
restritivas em contratos com 
sites de terceiros que impediam 
que seus rivais colocassem seus 
anúncios de busca nesses sites.

“O Google consolidou seu 
domínio em anúncios de busca 
online e protegeu-se da pressão 
competitiva ao impor restrições 
contratuais anticompetitivas a 
sites de terceiros, o que é ilegal 
segundo as regras antitruste 
da União Europeia”, disse a 
comissária Margrethe Vestager, 
encarregada da política de con-
corrência. E que a “má conduta 
durou mais de 10 anos e negou a 
outras empresas a possibilidade 
de competir”.

No texto, os técnicos infor-
mam que os concorrentes do 
Google não conseguiram man-
ter-se na disputa. Segundo re-
latórios da Comissão Europeia, 
as práticas do Google cobriam 
mais da metade do mercado por 
volume de negócios durante a 
maior parte do período.
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a mesma após as fi ntechs
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O Brasil vive o melhor 

momento para o 

desenvolvimento de 

fi ntechs de toda a sua 

história

Entre vários elementos 
que reforçam esse ar-
gumento, está o fato de 

que o nosso mercado é des-
proporcionalmente grande se 
comparado com a realidade de 
outros países. Além disso, atu-
almente convergem os seguin-
tes elementos que estimulam 
esse ecossistema: tecnologia 
avançada, regulação adequada 
e consumidores empenhados 
em valorizar soluções inova-
doras e disruptivas.

Com mais de 209 milhões de 
habitantes, o Brasil já tem mais 
de 450 startups focadas em 
soluções fi nanceiras, de acordo 
o Radar Fintech Lab. Em 2017, 
o Finnovation revelou cres-
cimento de 40% no número 
total de startups. A Conexão 
Fintech identifi cou, também 
em 2017, que os investimentos 
nessas empresas ultrapassa-
ram os R$ 450 milhões.

E não para por aí. 
As perspectivas positivas 

também estão no fato de 
o modelo de negócios das 
fi ntechs serem incorporados 
por organizações de grande 
porte que atuam. Os bancos, 
por exemplo, estão investindo 
pesadamente na digitalização 
de serviços e parcerias com 
fi ntechs são executadas para 
as instituições fi nanceiras se 
tornarem mais competitivas.

O fato do governo brasileiro 
ter autorizado a participação 
de até 100% de capital estran-
geiro nas fi ntechs de crédito 
somada com a permissão do 
Banco Central para uma 
determinada fi ntech realizar 
empréstimos sem intermédio 
de um banco, atuando como 
Sociedade de Crédito Direto 
(SCD), indicam tendência 
de liberalização do sistema 
financeiro brasileiro. Esse 
movimento, inclusive, deve 
impactar a economia nacional 
já que haverá mais oferta de 
crédito no mercado.

O cenário positivo foi confi r-
mado pela pesquisa “Fintech 
100”, da KPMG, que concluiu 

que o Brasil possui 3 das 100 
fi ntechs mais inovadoras do 
mundo, com destaque para 
a emergência de neobanks e 
o crescimento acelerado de 
serviços bancários digitais 
globais. No mundo, empresas 
de pagamentos já dominam 
esse cenário, com 35 ao todo, 
seguidas de 23 que atuam com 
fi nanciamento, 15 na gestão de 
patrimônio e 12 com seguros. 
Outro destaque é que quase 
metade das empresas (41) 
foram constituídas e conti-
nuam a operar em mercados 
emergentes.

Com o iminente destaque 
global das empresas de tecno-
logia que estão transformando 
o setor bancário e de crédito, 
também não devem faltar 
estímulos para startups que 
já operam no Brasil e estão 
interessadas em uma cenário 
em que mais da metade da po-
pulação ainda não tem acesso 
aos serviços bancários. Além 
disso, o setor de serviços fi nan-
ceiros está se transformando 
com novos produtos, canais e 
modelos de negócios inovado-
res, infl uenciado por diversos 
elementos, como expectativas 
dos clientes, digitalização das 
empresas e redução de custos.

Ainda que o mercado seja 
altamente competitivo, a busca 
por usabilidade e a diminuição 
de atritos na cadeia, tão im-
portantes para a experiência 
do consumidor, estarão cada 
vez mais aliadas às novas 
tecnologias, como Inteligên-
cia Artifi cial, Big Data e blo-
ckchain. Assim, com soluções 
seguras e inclusivas, haverá 
um estímulo importante para 
o desenvolvimento de novos 
modelos de negócios e atração 
de investidores internacionais.

O crescimento expressivo de 
fi ntechs no mercado brasileiro 
e as perspectivas positivas 
embasadas nos números apre-
sentados tornarão as empresas 
brasileiras mais disruptivas. 
Todo o mercado será benefi -
ciado, desde que, obviamente, 
as empresas sejam capazes de 
liderar essa transformação, 
integrando esforços e sendo es-
tratégicas nessa jornada digital.

(*) - É sócio-líder de Serviços 
Financeiros da KPMG no Brasil

(www.kpmg.com.br).

Ricardo Anhesini (*)

A - Enxaqueca no Metrô
No próximo dia 30 (sábado), a Santa Casa de Misericórdia, em parceria 
com a Novartis, promove ações de saúde sobre a enxaqueca, os riscos da 
automedicação e o impacto da doença na qualidade de vida dos pacientes. 
A equipe de profi ssionais de saúde, composta por médicos e médicos 
residentes, estarão nas estações de metrô Luz, Paulista e Butantã, das 
8h30 às 16h30. Muitos pacientes subestimam a doença que atinge 15 a 
cada 100 brasileiros, o que equivale a 30 milhões de pessoas no país, com 
impacto direto na produtividade no trabalho, na vida pessoal e familiar 
de quem sofre com a enxaqueca. Saiba mais em: (www.novartis.com).

B - Setor Óptico
Entre os dias 3 e 6 de abril, no Transamerica Expo Center, acontece a 
17 ª edição da Expo Óptica Brasil. Os mais de 70 expositores ofertarão 
produtos e serviços que atendem toda a cadeia produtiva. A maciça 
adesão dos expositores nacionais e estrangeiros consolidam a tradição 
da exposição e proporciona uma oportunidade única ao empresário 
óptico de fazer bons negócios. O evento conta  com uma Arena de 
Capacitação, onde ocorrerão 16 palestras com profi ssionais renoma-
dos do setor óptico brasileiro. Outra novidade será o Espaço Inovação, 
dedicado ao tema, onde os lojistas poderão antecipar o futuro de sua 
ótica e conhecer ferramentas de alta tecnologia já disponíveis para o 
setor. Outras informações e inscrições: (www.expoopticabrasil.com). 

C - Weekend de Energia 
O evento internacional Startup Weekend Energy acontece no inovaBra 
habitat (Av. Angélica, 2529), começando amanhã (22), indo até domingo 
(24), trazendo discussões sobre negócios no setor de energia no mundo. Com 
foco no potencial transformador das startups, o evento busca aproximar os 
participantes deste universo, além de promover relevantes conexões entre 
empreendedores experientes, favorecendo o entendimento de como fun-
ciona uma trajetória de empreendedorismo para quem está neste caminho. 
Organizado pela instituição internacional Techstars, o evento está em sua 
primeira edição para o setor de energia no Brasil. Outras informações: (http://
communities.techstars.com/brazil/sao-paulo/startup-weekend/13989).

D - História do Telefone
Na era dos smartphones e da hipercomunicação, é quase impossível 

imaginar como era viver em um mundo no qual as únicas formas de falar 
com outras pessoas eram pessoalmente ou por carta. Criado em 1876 por 
Alexander Graham Bell, engenheiro e cientista escocês que morava nos 
Estados Unidos, o telefone mudou a história das comunicações. Os 143 
anos desta incrível invenção são o tema da exposição “Uma Evolução 
Chamada Telefone”, que vai até 20 de abril no Shopping Center 3 (Av.
Paulista, 2064). A mostra, gratuita, traz a trajetória do aparelho no Brasil 
e no mundo. Estão expostas 90 peças criadas de 1900 a 2010 e que dão 
uma ideia clara do percurso das telecomunicações, desde que Grahan 
Bell fez a primeira transmissão de voz via sinais elétricos, na Filadélfi a. 

E - Mercado de Alimentos
O Foof Forum chega com o propósito de debater questões a respeito da 
complexa cadeia de alimentos e dos desafi os sociais e ambientais que 
se relacionam com o tema. O encontro acontece no dia 3 de abril, das 
8h30 a 20h30, no Teatro Santander e traz uma programação que provoca 
refl exões sobre os possíveis futuros da alimentação. O tema central, para 
qual todas as palestras e debates convergem, são os “Elos”. Afi nal, nada 
é tão ancestral e universal quanto a relação do homem com o alimento. 
Seja pegando um pacote na prateleira do mercado ou plantando sua 
própria refeição, a comida, assim como o oxigênio, é um elemento que 
conecta todos os seres. Saiba mais em: (www.foodforum.co). 

F - Alimentação Vegana
A Sociedade Vegetariana Brasileira comemora a marca de 530 estabeleci-
mentos atendidos pelo programa Opção Vegana, nos últimos dois anos. O 
trabalho foi criado em parceria com a Humane Society International, com 
o objetivo de promover uma alimentação vegana de qualidade e oferecer 
consultoria gastronômica gratuita aos estabelecimentos interessados 
em incluir opções livres de produtos de origem animal nos cardápios. 
A estimativa é que o mercado receba dois mil novos vegetarianos se-
manalmente, no Brasil. Atualmente, cerca de sete milhões de veganos 
estão inseridos em uma população de 30 milhões de vegetarianos. Para 
mais informações, acesse (www.svb.org.br).

G - Tecnologia Agrícola 
A comercialização de máquinas e implementos agrícolas deve alcan-
çar um crescimento de 10,9% em 2019, segundo um levantamento 

realizado pela Abimaq. Essa tendência de um novo aumento nas ven-
das do segmento retrata a pujança do agronegócio brasileiro e a boa 
capitalização dos produtores rurais e agricultores. Nesse cenário, no 
qual a indústria de máquinas e implementos agrícolas tem registrado 
signifi cativos índices de crescimento, acontece a Agrishow 2019 – 26ª 
Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, marcada entre os 
dias 29 de abril e 3 de maio, em Ribeirão Preto. Saiba mais em (www.
agrishow.com.br).

H - Futebol Feminino
A Visa em conjunto com a Porto Seguro Cartões, anuncia a promoção 
‘Você em Paris’. Serão sorteados 4 pacotes de viagem, cada um dando 
direito a uma pessoa e um acompanhante irem para a França assistir 
a um jogo do Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino. A cada 
R$ 100 em compras em lojas nacionais, físicas ou online, o portador do 
Cartão Porto Seguro Visa ganha 1 número da sorte para concorrer ao 
sorteio de 4 pacotes de viagem. Para participar, basta estar cadastrado 
no Programa Vai de Visa com o seu Cartão Porto Seguro Visa. A pro-
moção é válida até 15 de abril e os ganhadores serão divulgados no dia 
16 de maio. Para saber mais, acesse o site ofi cial: (www.vaidevisa.com.
br/voceemparis).

I - Cortes de Wagyu
A Prime Cater, especializada na venda de carnes para restaurantes e 
para o consumidor fi nal sob a marca 481, é a primeira empresa a trazer 
ao Brasil a carne de Wagyu diretamente do Japão. Essa iguaria da gastro-
nomia mundial, que só havia chegado ao país como amostra para eventos 
consulares, será vendida a mais de R$ 500 o quilo. A empresa nasceu 
em 2012 para atender o mercado de food service, que hoje representa 
90% do seu negócio. Atualmente atende cerca de 550 restaurantes e 50 
casas de carne especializadas no Brasil e seu faturamento saltou de R$ 
9,6 milhões no primeiro ano de operação (2013) para R$ 60 milhões no 
ano passado. A expectativa para 2019 é chegar a R$ 84 milhões. Mais 
informações: (www.primecater.com.br). 

J - Comunicação Corporativa 
A Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) apre-
senta a quarta edição de um dos maiores eventos sobre as principais 
tendências na Comunicação Corporativa: o Aberje Trends, que será 
realizado nos dias 3 e 4 de abril, no Instituto Tomie Ohtake. Serão 
discutidos os assuntos mais relevantes do setor, com a presença 
de grandes nomes da Comunicação Empresarial, que vão debater a 
inovação nos negócios e novas formas de relacionamento com seus 
públicos em um momento de profundas transformações sociais e 
comportamentais em nossa sociedade. Inscrições e mais informações: 
(http://bit.ly/4AberjeTrends).

A - Enxaqueca no Metrô
No próximo dia 30 (sábado), a Santa Casa de Misericórdia, em parceria 

imaginar como era viver em um mundo no qual as únicas formas de falar 
com outras pessoas eram pessoalmente ou por carta. Criado em 1876 por 
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Agropecuária Oriente S.A. - CNPJ/MF nº 54.828.736/0001-
81 - NIRE 353.0010863-9 - Convocação - Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada em 17.04.19 - Ficam convocados 
os senhores acionistas da Agropecuária Oriente S.A. a se re-
unirem em assembleia geral ordinária, no dia 17 de abril de 
2019, às 09:00hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 11º 
andar, sala 113, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: 1.- Relatório da administração, balanço 
e contas do exercício social findo em 31.12.18; 2.- fixação dos 
honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de interesse so-
cial. Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no 
endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 
da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 18 de março de 2019. (a) 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

No acumulado de 12 meses, a alta do PIB é de 1%.

O Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro, a soma de 
todos os bens e serviços pro-
duzidos no país, começou o 
ano em alta, segundo a Fun-
dação Getulio Vargas (FGV). 
De acordo com o Monitor do 
PIB, da FGV, o PIB cresceu 
0,3% de dezembro de 2018 
para janeiro deste ano. Na 
comparação com janeiro de 
2018, a alta chegou a 1,1%. 

Também houve crescimen-
tos de 0,2% no trimestre encer-
rado em janeiro, na compara-
ção com o trimestre encerrado 
em outubro do ano passado, 
de 0,7% na comparação com o 
trimestre encerrado em janeiro 
de 2018. No acumulado de 12 
meses, a alta é de 1%.

Na passagem de dezembro 
para janeiro, três grandes 
setores produtivos tiveram 
alta: agropecuária (4,8%), 
serviços (0,7%) e indústria 
(0,2%). Entre os serviços, os 
principais destaques foram 
outros serviços (1%) e ser-
viços imobiliários (0,9%). Na 

O setor automotivo bra-
sileiro, que defendia a 
renovação por mais três 

anos do sistema de cotas no co-
mércio de veículos entre Brasil 
e México, disse, em nota, que 
o “temor não é em relação ao 
intercâmbio de produtos, mas 
quanto ao risco de que futuros 
investimentos das matrizes 
acabem indo para o México, 
em detrimento do Brasil - so-
bretudo de veículos de maior 
valor agregado”. 

Na terça-feira (19), governo 
anunciou que passou a valer o 
livre comércio de veículos leves, 
sem a cobrança de tarifas ou 
limitação quantitativa, entre 
Brasil e México. Em nota, a 
Associação Nacional dos Fa-
bricantes de Veículos Automo-
tores (Anfave) afi rmou que a 
renovação do sistema de cotas 
seria uma forma de “resguardar 
a indústria brasileira, que tem 
menor competitividade em 
relação à mexicana”.

“Aquele país tem carga tri-

Passou a valer o livre comércio de veículos leves, sem a cobrança 

de tarifas, entre Brasil e México.

Câmara ouvirá 
Guedes na 
próxima 
terça-feira

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Câmara vai 
ouvir o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, na próxima 
terça-feira (26). O ministro 
é aguardado para falar sobre 
a proposta de Reforma da 
Previdência. No mesmo dia, 
na parte da manhã, Guedes 
é aguardado na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) 
do Senado para falar do Pacto 
Federativo e também sobre a 
reforma.

No primeiro dia de votações 
nas comissões permanentes da 
Câmara, a presença de Guedes 
também foi aprovada por outras 
duas comissões, a de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria 
e Comércio e a de Fiscalização 
Financeira e Controle, sem data 
defi nida. Essa mesma comissão 
também aprovou convites para 
outros 14 ministros falarem 
sobre suas  principais ações. 
Outras sete comissões também 
aprovaram requerimentos para 
presença de ministros de diver-
sas pastas (ABr).
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Livre comércio: Anfavea 
teme que empresas 

prefi ram investir no México
Em nota, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) afi rmou que a 
renovação do sistema de cotas seria uma forma de “resguardar a indústria brasileira, que tem menor 
competitividade em relação à mexicana”

res economias da América 
Latina”, disseram, em nota, os 
ministérios da Economia e das 
Relações Exteriores. A partir 
de 2020, está previsto o livre 
comércio também para veículos 
pesados (caminhões e ônibus) 
e suas autopeças.

“Adicionalmente, o governo 
brasileiro tem grande interesse 
em ampliar o livre comércio com 
o México para outros setores, 
tanto industriais quanto agríco-
las, com a inclusão de matérias 
sanitárias e fi tossanitárias, faci-
litação de comércio e barreiras 
técnicas ao comércio, conforme 
compromisso assumido ante-
riormente”, diz a nota. 

“Dentro de uma dinâmica de 
abertura e de aproveitamento 
do pleno potencial das duas 
maiores economias da América 
Latina, o governo brasileiro pre-
tende retomar as negociações 
para um acordo mais abran-
gente de livre comércio com 
o México, paralisadas desde 
2017”, ressalta (ABr).

butária menor, infraestrutura 
mais efi ciente e maior escala, 
já que exporta para os Estados 
Unidos. Seria um prazo também 
para que os dois governos re-
cém-empossados discutissem 
melhor as regras de origem das 
peças utilizadas na fabricação 
dos carros, que ainda gera mui-
tas dúvidas nas montadoras”, 

destacou a associação. O fi m do 
regime de cotas para veículos 
leves neste ano estava previsto 
em acordo fi rmado em 2015 
pelos dois países. 

“O retorno ao livre comércio 
automotivo entre Brasil e Mé-
xico é passo importante para 
aprofundar o relacionamento 
comercial entre as duas maio-

PIB brasileiro cresceu 0,3% 
de dezembro para janeiro

indústria, o único segmento 
com alta foi o de geração de 
eletricidade (1,5%).

Sob a ótica da demanda, o 
consumo dos governos cresceu 
3,6% e o consumo das famílias, 
0,7%. A formação bruta de capi-
tal fi xo, isto é, os investimentos, 
por outro lado, caíram 1,8%. As 
exportações cresceram 10,7% e 
as importações, 9,3%. Na com-
paração do trimestre encerrado 
em janeiro com o trimestre en-

cerrado em outubro de 2018, a 
alta de 0,2% foi puxada pelos 
setores agropecuário (1,9%) 
e de serviços (0,3%). A indús-
tria recuou 0,4%.

Sob a ótica da demanda, 
tiveram alta os consumos das 
famílias (0,4%) e dos governos 
(1,5%). Os investimentos re-
cuaram 2,5%. As exportações 
cresceram 8,4%, enquanto as 
importações recuaram 0,1% 
(ABr).
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O que o futuro
nos reserva

As mídias sociais 

permitem que as pessoas 

digam o que pensam, 

embora se isso irá 

circular e repercutir é 

outra conversa

Os brasileiros têm sido 
mantidos de olhos ven-
dados, no escuro, sem 

enxergar a realidade, sem 
defi nir propósitos de melhora. 
Com toda riqueza natural o 
país é dramaticamente pobre, 
coleciona rios poluídos e bar-
ragens detonadas, enquanto 
pequena parte de riqueza fi ca 
nas mãos de poucos, o restan-
te vai embora. Não será fácil 
contrariar tantos interesses 
consolidados. Haja Luz sobre 
o Brasil. 

É difícil alcançar paz e pro-
gresso em regiões bem-dota-
das de recursos naturais uma 
vez que há poucos estadistas 
voltados para o bem geral, pre-
valecendo os interesses econô-
micos e fi nanceiros em meio a 
lutas pelo poder e radicalismo 
religioso. A humanidade se 
defronta com o drama da luta 
pelo poder e riqueza, pratican-
do os princípios maquiavélicos 
de conquista e conservação do 
domínio.

Já vínhamos perdendo o 
rumo dando espaço às tiranias. 
Após séculos de predomínio da 
Igreja e seus reis, foi surgindo a 
ideia do dinheiro que, tomando 
corpo, deu origem ao Estado 
Democrático Republicano 
garantidor da moeda. Surgi-
ram os Bancos Centrais. Os 
políticos foram exorbitando, 
deixando de cumprir seus 
deveres junto à população. 
Os Estados se endividaram. 
As novas gerações não rece-
beram o preparo adequado. A 
insatisfação cresceu. 

Diante da decadência, mais 
do que a democracia, o que 
está em risco é a humanidade, 
a individualidade, a clareza 
no pensar, a fi xação de alvos 
nobres. Desde que surgiu o Es-
tado Republicano para garantir 
o dinheiro fi duciário, entender 
como funciona a moeda e o 
câmbio se tornou indispensá-
vel para os setores público e 
privado. A aplicação abusiva 
de juros, abertura comercial e 
valorização cambial trouxeram 
para o Brasil o oposto do que 
fez a China. 

Amargamos a estagnação, 
baixa produção, desemprego, 
dívida monstruosa. Além disso, 

preparar a população, admi-
nistrar o câmbio, controlar a 
dívida e tudo que não foi feito, 
acarreta essa desestruturação 
do país. Os atuais responsáveis 
têm de abrir os olhos e fazer 
o diagnóstico correto para 
sair das algemas que mantêm 
o atraso.

Adam Smith (1723-1790) é 
considerado o Pai da Economia 
Moderna. Para ele, a economia 
se move pelo interesse privado 
dos indivíduos. O que ele diria 
da modalidade capitalismo es-
tatal abastecendo o livre mer-
cado? Protecionismo muleta 
não é saudável, mas com câm-
bio valorizado, como competir 
com produção em larga escala 
com mão de obra barata para 
exportar em dólares? Como 
manter equilíbrio na produção, 
empregos e balanças?

Há muitos dólares rodando 
pelo mundo, mas o que querem 
os donos do dinheiro? Viriam 
para o Brasil em busca do quê, 
oferecendo o quê? Isso aumen-
taria a produção, empregos e 
rendas? Ou a tendência será 
mais horas trabalhadas por 
menos renda? Há um grande 
desequilíbrio no comércio glo-
bal. Quantos países conseguem 
manter equilíbrio ou superávit 
na balança comercial? 

Juros de 6,5% impactam 
aumentando a dívida em mais 
de 300 bilhões de reais por 
ano. Imagine se fosse o do-
bro. A economia permanece 
estagnada com produção fraca 
e poucos empregos. É preciso 
abrir os olhos e ver qual é a 
realidade da economia global 
e fazer esforço efetivo por 
um Brasil melhor, com menos 
precariedades gerais. 

O que será da economia glo-
balizada? Ninguém sabe muito 
bem para onde vai o futuro, 
mas sabe-se com certeza que 
as mudanças serão drásticas. 
Há duas sustentabilidades: 
a principal é a da natureza, 
sem a qual não haverá futuro; 
a outra é a fi nanceira, pois os 
governantes não cuidam dela 
com equilíbrio, enchem o país 
de dívidas forjando um futuro 
de escravidão.

(*) - Graduado pela FEA/USP, 
realiza palestras sobre qualidade 

de vida e coordena os sites (www.
vidaeaprendizado.com.br) e (www.
library.com.br). É autor dos livros: 
Nola – o manuscrito que abalou o 

mundo; Desenvolvimento Humano; 
O Homem Sábio e os Jovens; O 

segredo de Darwin - Uma aventura 
em busca da origem da vida, entre 
outros (bicdutra@library.com.br).

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

De volta ao Brasil após 
visita aos Estados Unidos, o 
presidente Jair Bolsonaro se 
prepara para a segunda viagem 
internacional neste mês. Ele 
desembarca em Santiago, no 
Chile, hoje (21), para participar, 
ao lado de chefes de Estado de 
países da América do Sul, da 
cúpula que pretende marcar a 
retomada de negociações em 
torno da integração da região. 
A reunião na capital chilena 
marcará o anúncio ofi cial do 
Prosul, projeto idealizado para 
substituir a Unasul, paralisada 
há mais de dois anos.

Integram o Prosul: Argentina, 
Brasil, Chile, Colômbia, Equa-
dor, Paraguai, Peru, Uruguai, 
Costa Rica, Nicarágua, Pana-
má e República Dominicana. 
A proposta idealizada pelo 
presidente chileno, Sebastián 
Piñera, tem formato mais enxu-
to e é menos onerosa a todos. 
Os presidentes devem anunciar 
o aval à nova composição ama-
nhã (22). 

O Prosul não deve manter 
a atual estrutura da Unasul, 
ao buscar soluções mais leves 

Encontro em Santiago marcará anúncio ofi cial do Prosul.

Por unanimidade, a Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) 
do Senado aprovou ontem (20) 
um projeto que obriga partidos 
políticos a cumprirem uma sé-
rie de normas para aumentar a 
transparência e evitar atos de 
corrupção. De autoria do senador 
Antonio Anastasia (PSDB-MG), 
submete seus representantes a 
programas de compliance, siste-
ma de integridade amparado em 
regras de responsabilidade social 
e princípios éticos, sob pena de 
suspensão de recebimento do 
Fundo Partidário, pelo período 
de até 12 meses.

Como foi aprovado em caráter 
terminativo, a matéria segue 
para apreciação da Câmara. 
“Como qualquer pessoa jurídica, 
os partidos políticos também 
devem ter procedimentos e 
controles robustos, baseados 
nas melhores práticas nacio-
nais e internacionais, a fi m de 
evitar irregularidades e ilícitos, 
principalmente por lidarem com 
recursos públicos”, justifi cou 
Anastasia.

A ideia é que cada partido fi que 
obrigado a prever o programa de 
integridade em seu respectivo 

Anastasia: “partidos políticos 

devem ter controles robustos,

a fi m de evitar irregularidades 

e ilícitos”.

O objetivo é tornar mais 
barato o crédito para 
microempreendedores 

individuais, microempresas e 
empresas de pequeno porte. 
O projeto também cria um 
regime especial simplifi cado 
de tributação para startups. 
O projeto segue para a sanção 
presidencial.

“A pequena empresa neste 
país gera mais de 12 milhões 
de empregos. Agora se abre 
a oportunidade para que os 
pequenos negócios possam 
ser fi nanciados com capital 
próprio dos pequenos em-
preendedores. É um passo 
importante que se dá no sen-
tido de melhorar o ambiente 
de negócios e de estimular a 
economia”, disse o líder do 
governo, senador Fernando 
Bezerra Coelho (MDB-PE).

O Inova Simples prevê um 
tratamento diferenciado para 
estimular a criação, a formali-
zação, o desenvolvimento e a 
consolidação das empresas de 
inovação. O texto classifi ca a 
startup como aquela empresa 
criada para aperfeiçoar siste-
mas, métodos e modelos de 

O projeto também cria um regime especial simplifi cado de tributação para startups.
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Um ofício do ministro do 
STF, Gilmar Mendes, pedindo 
“providências” em relação a 
declarações do senador Jorge 
Kajuru (PSB-GO) teve reper-
cussão negativa no Plenário 
do Senado. Vários senadores 
se solidarizaram com Kajuru, 
que voltou a criticar o minis-
tro do Supremo e classifi cou 
o ofício como um “atestado 
de idoneidade”. O caso foi 
citado em pronunciamentos 
que cobraram a instalação da 
CPI dos Tribunais Superiores.

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, defendeu 
equilíbrio e respeito entre os 
Poderes da República, mas 
manifestou solidariedade a 
Kajuru. O presidente da Casa 
destacou o art. 53 da Cons-
tituição, segundo o qual “os 
deputados e senadores são 
invioláveis, civil e penalmente, 
por quaisquer de suas opini-
ões, palavras e votos”.

Em agradecimento às pa-
lavras de apoio do senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-
-AP), que, apesar de não 
endossar os termos usados 
por Kajuru, defendeu suas 
prerrogativas, o parlamentar 
reiterou que a Constituição 
defende o direito de expressão 
dos parlamentares. Kajuru 

Senador Jorge Kajuru (PSB-GO).
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Proposta visa 
reduzir o 

desperdício de 
água tratada
A Comissão de Consti-

tuição e Justiça do Senado 
aprovou ontem (20), propos-
ta com uma série de medidas 
para reduzir o desperdício 
de água tratada no caminho 
entre as distribuidoras e os 
consumidores. O Brasil é um 
dos campeões nesse des-
perdício, perdendo 38,8% 
de toda sua água tratada. A 
proposta, do senador Lasier 
Martins (Pode-RS), insere 
metas progressivas e gra-
duais de redução de perdas 
na distribuição de água nos 
contratos de concessão do 
serviço. 

A entidade reguladora do 
setor deverá fi xar limites 
máximos de perda na dis-
tribuição da água tratada, 
passíveis de serem reduzidos 
gradualmente, conforme se 
verifi quem avanços tecno-
lógicos e investimentos em 
ações de combate ao desper-
dício. “Precisamos enfrentar 
esse problema, o desperdício 
tem repercussões sociais e 
econômicas sérias”, disse 
Lasier.

O senador Angelo Coro-
nel (PSD-BA) apresentou 
nove emendas — acata-
das pelo relator, senador 
Sérgio Petecão (PSD-AC) 
—, como a que obriga as 
concessionárias a fazer a 
manutenção do sistema de 
captação e distribuição de 
água, inclusive com troca pe-
riódica das tubulações, que 
normalmente têm vida útil 
de cerca de 50 anos. Essas 
perdas são mais signifi cati-
vas do que ocorrem com os 
chamados “gatos”, ligações 
clandestinas, normalmente 
de pequeno porte. 

“Nesse ponto é importante 
ter em mente que tais perdas 
não são responsabilidade 
do consumidor. As conces-
sionárias é que devem zelar 
pelas condições e higidez 
do sistema de captação e 
distribuição da água. Daí 
a necessidade de o texto 
legal apresentar referências 
concretas e objetivas que 
evidenciem a responsabi-
lidade das concessionárias 
pela adequada manutenção 
da rede de tubulações, 
o que vai muito além da 
mera correção de pontos 
deteriorados, mas que deve 
incluir o planejamento da 
substituição periódica de tu-
bulações”, justifi cou Angelo 
Coronel (Ag.Senado).

Aprovada alternativa de crédito 
para empresas de pequeno porte
O Senado aprovou o projeto que cria a Empresa Simples de Crédito (ESC), a ser capaz de realizar operações 
como empréstimos, fi nanciamentos e descontos de títulos

negócio, produção, serviços 
ou produtos. Humberto Costa 
(PT-PE) disse que a aprovação 
do projeto signifi ca uma ajuda 
inestimável à pequena em-
presa, que fi ca minimamente 
protegida das altas taxas de 
juros e ganha uma alternativa 
de crédito. 

Ele e o senador Flávio Arns 
(Rede-PR) homenagearam 
o autor do texto, deputado 
Pedro Eugênio (PT-PE), que 

morreu em 2015. De acordo 
com o projeto, a ESC pode 
atuar apenas no município onde 
estiver instalada ou em cidades 
vizinhas e deve se organizar 
como empresa individual de 
responsabilidade limitada, 
empresário individual ou so-
ciedade limitada entre pessoas 
físicas. Uma mesma pessoa não 
pode participar de mais de uma 
ESC, mesmo que em municípios 
diferentes.

“Essa iniciativa vem em boa 
hora porque vai criar um cré-
dito municipal. Essas empresas 
terão existência apenas nas 
suas cidades ou em cidades 
circunvizinhas. Vai ser aquele 
crédito antigo, do olho no olho, 
da pessoa que conhece o outro 
e sabe que pode emprestar o 
dinheiro e que depois vai rece-
ber”, comemorou o senador do 
MDP-PI, Marcelo Castro (Ag.
Senado).

Senadores mostram solidariedade a 
Kajuru diante de ação de Gilmar Mendes

também citou a ocasião em 
que, durante julgamento do 
Supremo, Gilmar chamou um 
procurador de “gângster”. “Ele 
[Gilmar] tem esse direito e eu 
não tenho direito de usar um 
adjetivo contra ele?”, indagou.

Kajuru desafi ou os institutos 
de pesquisa a apurar o que o 
povo brasileiro pensa de Gilmar 
Mendes: segundo ele, 100% da 
população acompanhariam sua 
opinião negativa sobre Gilmar. 
“Ser processado dessa forma por 
um homem da mínima estatura 
moral de Gilmar Mendes é um 
atestado de idoneidade”, disse o 
senador. Em ofício ao presiden-
te do STF, Dias Toffoli, Gilmar 
Mendes solicitou “providências 

que entender cabíveis” diante 
de declarações de Kajuru, 
repercutidas nas redes sociais.

Dizendo que o Brasil pre-
cisa de segurança jurídica, a 
senadora Selma Arruda (PSL-
-MT) pediu abertura da “caixa-
-preta” do Poder Judiciário. 
Ela ressalvou que a CPI dos 
Tribunais Superiores não seria 
contra instituições, mas contra 
elementos que extrapolam de 
sua competência legal. Selma 
entende que a maioria dos ma-
gistrados tem vergonha do que 
se tornou o STF. “Há pessoas 
que merecem nosso respeito, 
mas outras precisam ser freadas 
em sua conduta inadequada”, 
declarou (Ag.Senado).

Bolsonaro vai ao Chile se reunir com 
líderes da América do Sul

para o aparato que hoje inclui 
uma sede física em Quito, no 
Equador, além de secretariados 
e quadro de funcionários. As 
nações que compõem o Prosul 
entenderam que a Unasul, da 
forma como funcionou desde 
seu lançamento em 2008, per-
deu efeitos práticos, mantendo 
custos, e passou a disputar 
decisões sobre temas que já são 
tratados em outras instâncias, 
como o Mercosul.

O Prosul não deve ter um tra-

tado e não será um organismo, 
como a Unasul. A ideia é seguir 
os moldes de um agrupamento 
de países no formato de um fó-
rum. Para o Brasil, o projeto da 
integração é fundamental para 
ampliar as trocas comerciais e 
atrair investimentos.

A declaração de alto nível 
deve se limitar à formalização 
da intenção dos países em torno 
dessa nova proposta e tende a 
marcar a ofi cialização de saídas 
da antiga estrutura (ABr).

Senado aprova 
proposta com regras de 

transparência para partidos

17ª VC – Capital. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1046295-84.2014.8.26.0100. O Dr. Andre 
Luiz da Silva da Cunha, Juiz de Direito da 17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a 
Alessandra Scatena Ceccato (CPF 312.674.138-08), que AMC Serviços Educacionais LTDA lhe 
ajuizou Ação Monitória, objetivando condenar a requerida ao pagamento de R$ 13.174,06 
(Maio/2014), corrigido e acrescido de encargos legais, decorrente das mensalidades vencidas e não 
pagas, do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes. Estando a 
requerida em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 
20 dias supra, efetue o pagamento da quantia especificada devidamente atualizada e efetue o 
pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor da causa, ou apresente 
embargos, nos termos do artigo 701 do CPC, sendo nomeado curador especial  em caso de revelia (art. 
257, inciso IV, do CPC). A requerida será isenta dos pagamentos de custas processuais se cumprir o 
mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-
se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Será o 
presente, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 18 de dezembro de 2018. 

estatuto. O plano deverá reunir 
um conjunto de mecanismos 
internos de controle, auditoria e 
incentivo à denúncia de irregula-
ridades, além de uma estratégia 
para aplicação efetiva de códigos 
de ética e de conduta, política 
e diretrizes, com o objetivo de 
detectar e sanar desvios, frau-
des, irregularidades e outros 
ilícitos praticados ou atribuídos 
ao partido (ABr).
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ANTONIO DOS SANTOS, profi ssão: ajudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Conde, BA, data-nascimento: 29/08/1964, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Júlia Maria dos Santos. A pretendente: EDNEUSA NAS-
CIMENTO DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Estância, 
SE, data-nascimento: 16/08/1960, residente e domiciliada neste Distrito,  São Paulo, SP, 
fi lha de Humberto Nery de Souza e de Valdete Clarice do Nascimento.

O pretendente: WELINTON FARIAS BARBOSA DE LIMA, profi ssão: ajudante esfi hei-
ro, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1985, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Jonatas Barbosa de Lima e de Angela 
Maria Farias de Lima. A pretendente: PERLA CARDOSO DA SILVA, profi ssão: auxiliar 
de pereciveis, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/07/1976, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Sonia 
Cardoso da Silva.

O pretendente: HELIO SOARES DE BRITO, profi ssão: analista de data center, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1971, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Eronilde de Brito e de Maria Tereza Soares de 
Brito. A pretendente: VALDINEIA ROCHA LEITE, profi ssão: analista de exportação, 
estado civil: solteira, naturalidade: Malhada de Pedras, BA, data-nascimento: 03/01/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elsio da Silva Leite e de 
Izaura Medeiros Rocha.

O pretendente: DEIVID RODRIGUES SOARES, profi ssão: gesseiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Wilson Soares e de Perpetua Rodrigues dos 
Santos Soares. A pretendente: DAYANE GOMES DA SILVA, profi ssão: assistente de 
vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1993, 
residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Sergio Gomes da Silva e de Andria 
Aparecida Gomes da Silva.

O pretendente: RODRIGO BELARMINO DE PAULA, profi ssão: estoquista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/01/1984, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorvalino Belarmino de Paula e de 
Maria Inez de Carvalho de Paula. A pretendente: DJANE RODRIGUES PAÇÓ, profi s-
são: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/10/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Rodrigues 
Paçó Filho e de Aparecida de Angeli Paçó.

O pretendente: ALEXANDRE DOS SANTOS, profi ssão: manobrista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1975, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pedro dos Santos e de Terezinha de Jesus dos 
Santos. A pretendente: MARIA MATILDE DE LIMA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Mombaça, CE, data-nascimento: 19/05/1966, residente 
e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Otaviano Vitor de Aquino e de 
Francisca Alves de Lima.

O pretendente: ALBERTO CARLOS SOARES DE ARAÚJO, profi ssão: vigilante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Pesqueira, PE, data-nascimento: 12/04/1966, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Goes de Araújo e de Quitéria 
Soares de Araújo. A pretendente: SANDRA MARIA DA SILVA, profi ssão: costureira, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santa Maria do Cambucá, PE, data-nascimento: 
21/10/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Luiz da 
Silva e de Maria José da Conceição.

O pretendente: MAGNO MARQUES DE PAULA, profi ssão: porteiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/09/1977, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Jucelino Marques de Paula e de Marlene Nogueira de Paula. 
A pretendente: LIDIA DA SILVA MONTEIRO FREIRE, profi ssão: esteticista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1990, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Antonio Monteiro Freire e de 
Marcia Santos da Silva Freire.

O pretendente: RUDNEI RIBEIRO DE MORAIS, profi ssão: bombeiro civil, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 24/09/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Roberto de Morais e de Maria 
da Conceição Ribeiro. A pretendente: FERNANDA ALVES PAIOLA, profi ssão: ofi cial 
adiministrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/03/1996, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Silvio Paiola e de Zinete 
Alves Paiola.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ DE SOUSA, profi ssão: controlador de acesso, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ribeirão Preto, SP, data-nascimento: 06/09/1977, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Donizetti de Sousa e de Diomara 
de Oliveira Sousa. A pretendente: MARCELA PEREIRA MUNIZ, profi ssão: auxiliar de 
cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Domingos Muniz e de 
Isalete Pereira Muniz.

O pretendente: JOSÉ HUMBERTO MATOS, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Euclides da Cunha, BA, data-nascimento: 19/12/1983, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Matos e de Maria do Carmo 
Joana Matos. A pretendente: JESSICA DA SILVA SCHINEIDER, profi ssão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1992, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Schineider e de Maria José 
da Silva Leite.

O pretendente: ANDRÉ SILVA BRANDÃO, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1995, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Oriel Marcelino Brandão e de Maria Nelma da Silva. A 
pretendente: JANAINA DA SILVA CESAR, profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1996, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marco Antonio Joaquim Cesar e de Rosana da Silva.

O pretendente: ANDRE DE SOUZA SANTOS, profi ssão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/1982, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, fi lho de Sergio de Souza Santos e de Geralda Izabel da Silva 
Santos. A pretendente: IZABELLA RODRIGUES BATISTA DOS SANTOS, profi ssão: 
auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
17/01/1992, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista 
dos Santos e de Dina Rodrigues.

O pretendente: LEONARDO SENHORA ALCÂNTARA, profi ssão: auxiliar de eletricista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Tuntum, MA, data-nascimento: 01/12/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis Alcântara e de Irenice 
Senhora Alcântara. A pretendente: ALICE DA SILVA SOARES, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Soares Neto e de 
Cicera da Silva Soares.

O pretendente: OSEAS FERREIRA DE LIMA, profi ssão: vigilante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Arcoverde, PE, data-nascimento: 22/08/1965, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Ferreira de Lima e de Elisa 
Ferreira de Lima. A pretendente: CLEIDE BARBOZA DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/1960, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauricio Barboza da 
Silva e de Layde Ferreira da Silva.

O pretendente: ROSENILDO DE LIMA SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: União dos Palmares, AL, data-nascimento: 21/09/1970, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Lino dos Santos e de Terezinha 
de Lima Santos. A pretendente: PATRÍCIA LOURENÇO, profi ssão: empresária, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1972, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Henrique de Lima Lourenço e de 
Eunice Coletto Lourenço. 

O pretendente: JULIO CÉSAR PINHEIRO DAS NEVES, profi ssão: eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pinheiro das Neves e de Ma-
rinalva Soares da Silva das Neves. A pretendente: TALITA CRISTINA GONÇALVES, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
14/10/1988, residente e domiciliado neste Distrito - São Paulo, SP, fi lho de Eder Martins 
Gonçalves e de Maria Lúcia Ferreira da Silva.

O pretendente: LUCAS PEREIRA MALAQUIAS, profi ssão: atendente de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Malaquias e de Denise 
Alcantara Pereira. A pretendente: MÔNICA SILVA FREITAS, profi ssão: auxiliar de co-
zinha, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Luis de Freitas e de 
Maria Aparecida Silva Freitas.

O pretendente: FELIPE ESTIVALLI DA SILVA, profi ssão: analista de planejamento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/09/1993, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Aparicio Nunes da Silva e de Neire Estivalli Silva. 
A pretendente: LEOIRES SILVA DA ROCHA, profi ssão: analista de planejamento, estado 
civil: solteira, naturalidade: Lago Verde, MA, data-nascimento: 13/01/1991, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Ferreira da Rocha e de Lila 
Leia de Araujo Sa Silva.

O pretendente: JOSÉ ANCHIETA DE AMORIM, profi ssão: supervisor de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Teixeira, PB, data-nascimento: 06/02/1973, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Antonio de Amorim e de Maria 
da Guia. A pretendente: NORMACI SILVA MÓTA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Miguel Calmon, BA, data-nascimento: 03/03/1970, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Ferreira da Móta e de Leonídia Umbelina Silva.

O pretendente: THIAGO DA SILVA PEREIRA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1982, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Eufl auzino Pereira e de Marluce João da Silva. 
A pretendente: BEATRIZ PINHEIRO DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1995, residente e domiciliada Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Adriano Gomes da Silva e de Cristiane Pinheiro.

O pretendente: DIONE DA SILVA SOUZA, profi ssão: auxiliar de montagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Macururé, BA, data-nascimento: 24/11/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Gomes de Souza e de Jivaneide 
Ferreira da Silva Souza. A pretendente: ARICELMA QUEIROZ DA SILVA, profi s-
são: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/06/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Queiroz da Silva.

O pretendente: JAMISON CORNELIO CARVALHO MARCOLINO, profi ssão: pro-
jetista, estado civil: solteiro, naturalidade: Juazeiro, BA, data-nascimento: 21/07/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Marcolino de Jesus 
e de Claudivania Carvalho da Costa. A pretendente: DAIANE ARAUJO DA SILVA, 
profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 01/09/1993, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, 
fi lha de José Ivanildo da Silva e de Rizelda Araujo de Aquino.

O pretendente: FRANCISCO ERMICÉLIO DA SILVA, profi ssão: eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Solonópole, CE, data-nascimento: 12/08/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Euzebio Paulino de Jesus e de Maria de 
Fátima Monteiro da Silva. A pretendente: ANDRÉA SCHULZE NEGRI, profi ssão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/12/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Helio Negri e 
de Vera Lucia Schulze Negri.

A pretendente: WILMA LUCIA PEREIRA, profi ssão: funcionária pública, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Lins, SP, data-nascimento: 09/12/1960, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Guimarães Pereira e de Terezinha Rodrigues 
Pereira. A pretendente: ROSANA COELHO DOS SANTOS, profi ssão: coordenadora 
de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/01/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rozalvo Araujo 
dos Santos e de Ana Maria Coelho. 

O pretendente: AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA, profi ssão: lider de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Oliveira e de Thereza Pereira da 
Silva Oliveira. A pretendente: ALINE AMÉRICO GUIMARÃES, profi ssão: atendente 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/03/1993, residente e domiciliada neste Distrito, Lajeado - São Paulo, SP, fi lha de 
Jacimar Guimarães e de Vânia Américo Guimarães.

O pretendente: JONATHAN ALVES DE SOUZA, profi ssão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/08/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson José Alves de Souza e de Kelly Cristine 
Perossi de Souza. A pretendente: DAIANA VITORIA BOTELHO CONCEIÇÃO, pro-
fi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/04/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agnaldo Oliveira 
Conceição e de Fatima Pereira Botelho.

O pretendente: LUCAS MOREIRA BONFIM, profi ssão: autônomo, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Brasília, DF, data-nascimento: 01/10/1988, residente e domiciliado em 
Brasília, DF, fi lho de Kleber Figueiredo Silva e de Maria Moreira Bonfi m. A pretendente: 
ANA CRISTINA CAMPOS DE SOUZA, profi ssão: cozinheira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1996, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Tania Cibele Campos de Souza.

O pretendente: GILBERTO AMBROSIO DO NASCIMENTO FILHO, profi ssão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Lourenço da Mata, PE, data-
-nascimento: 15/07/1981, residente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Gilberto Ambrosio do Nascimento e de Maria Natalia do Nascimento. A pretendente: 
DÉBORA PACHECO DE MATOS, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Santos de Matos e de Maria da Luz Pacheco Marques.

O pretendente: RONALDO FERREIRA DE SOUZA, profi ssão: reformado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 26/03/1960, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdomiro Ferreira de Souza e de 
Ivonete Alaide Barbosa de Souza. A pretendente: SIMONE DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1980, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ilza da Silva.

O pretendente: HERIVERTO VALÊNCIO RIBEIRO, profi ssão: cobrador de ônibus, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Palmeira dos Índios, AL, data-nascimento: 18/07/1974, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Xavier Ribeiro 
e de Elza Valêncio Ribeiro. A pretendente: OLGA MARIA DE JESUS, profi ssão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Serrinha, BA, data-nascimento: 14/10/1981, 
residente e domiciliada em Serrinha, BA, fi lha de Urbano de Jesus e de Olga de Jesus.

O pretendente: FELIPE SILVA MILLAN, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/1986, residente e domiciliado neste Distrito,  
São Paulo, SP, fi lho de Ruy Millan e de Filomena da Silva. A pretendente: JESSICA 
OLIVEIRA, profi ssão: assistente de planejamento, estado civil: solteira, naturalidade: 
Santo André, SP, data-nascimento: 02/04/1993, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Sidney das Dores Oliveira e de Sonia Maria Cambraia Oliveira.

O pretendente: ALEXANDRE SILVA SANTOS, profi ssão: lider de logistica, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1994, residente e domi-
ciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Rosangela Silva Santos. A pretendente: 
LETÍCIA VALE OLIVEIRA DOS SANTOS, profi ssão: operadora telemarketing recept, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarujá, SP, data-nascimento: 08/01/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jackson Oliveira dos Santos e de 
Rosa Maria Vale Oliveira dos Santos.

O pretendente: OG MARQUES, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, naturali-
dade: Rolândia, PR, data-nascimento: 01/07/1943, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Marques Sobrinho e de Pierina Marques. A pretendente: 
MARILEIDE MARIA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Recife, PE, data-nascimento: 06/05/1961, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Josefa Maria da Silva.

O pretendente: DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA, profi ssão: serralhei-
ro, estado civil: solteiro, naturalidade: Regeneração, PI, data-nascimento: 13/01/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Augusto Chagas 
Ferreira e de Maria dos Santos Oliveira Ferreira. A pretendente: MARIA DO AMPARO 
DE SOUSA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Regeneração, PI, data-
-nascimento: 28/05/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Edelsuite Maria Francisca.

O pretendente: DOUGLAS DANTAS RODRIGUES, profi ssão: operador de máquina, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/04/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Dimas Alves Rodrigues e de 
Maria José Dantas. A pretendente: MARILIA CAROLINA BARROS DE OLIVEIRA, 
profi ssão: repositora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/05/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Balbino de Oliveira e de Maria Zenaide de Barros Oliveira.

O pretendente: JEFFERSON DA PAIXÃO DA SILVA, profi ssão: gerente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/1989, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anatalino Ribeiro da Silva e de Roseli da 
Paixão da Silva. A pretendente: JENIFFER RODRIGUES MENDES, profi ssão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adalberto Mendes e de 
Cristiane Rodrigues de Carvalho.

A pretendente: CLEISE APARECIDA SANTOS SILVA, profi ssão: operadora logística, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 08/10/1987, residen-
te e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel Luiz da Silva e de Maria 
Aparecida dos Santos. A pretendente: NATALIA RODRIGUEZ DA COSTA, profi ssão: 
shopper, estado civil: solteira, naturalidade: Santos, SP, data-nascimento: 04/10/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Corrêa da Costa 
Filho e de Maria Del Carmen Rodriguez da Costa.

O pretendente: JHONNATA KENNEDY BASILIO DO NASCIMENTO, profi ssão: ge-
rente, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Zacarias Santos do 
Nascimento e de Edilene Basilio do Nascimento. A pretendente: DÉBORA JORGE 
GOMES, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 18/02/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Valdir Santos Gomes e de Sonia Maria Jorge.

O pretendente: IURY MICKAEL MENDES DE CAMPOS, profi ssão: higienizador de 
veiculos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vera Lia Mendes de Cam-
pos. A pretendente: TAMIRES MAYARA DE OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/12/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arnaldo dos Santos e de 
Ana Paula de Oliveira.

O pretendente: ALEX ALENCAR, profi ssão: moto boy, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 31/08/1982, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis Alencar e de Rosa Maria de Carvalho Alencar. A 
pretendente: MONIQUE APARECIDA RODRIGUES, profi ssão: balconista, estado civil: 
solteira, naturalidade: Passos, MG, data-nascimento: 25/08/1991, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roseli Aparecida Rodrigues.

O pretendente: DANIEL DE AQUINO ALMEIDA, profi ssão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/1980, residente e domiciliado 
em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Zélio Alves de Almeida e de Maria Anaide de Aquino 
Almeida. A pretendente: ELIZA DIBBERN DO CARMO, profi ssão: contadora, estado 
civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1972, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Herminio de Souza e de Edmir Dibbern.

O pretendente: PAULO CÉSAR DA SILVA BRITO, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Crato, CE, data-nascimento: 17/11/1989, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Luíz de Brito e de Maria Irací da Silva 
Brito. A pretendente: PATRICIA GARCIA MOREIRA, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1991, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Estevão Moreira e de Roseli Garcia.

O pretendente: HIAN MICHAEL PEREIRA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1994, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Ivanildo Pereira e de Marivania Pereira de Almeida. A 
pretendente: BRUNA HIGINO DE ARRUDA, profi ssão: operadora de pdv, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/11/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Damião José de Arruda e de Maria 
Edileuza Higino de Arruda.

O pretendente: GILBERTO ANTONIO DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Maetinga, BA, data-nascimento: 20/04/1987, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Durvalino Antonio da Silva e de Edesita 
Carolina da Silva. A pretendente: CRISTIANE SOUZA NETO, profi ssão: professora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Antonio Neto e de 
Suzana Souza da Silva.

O pretendente: MURILO MAX DOS SANTOS DE SOUZA, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/2000, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Priscila Ana dos Santos de Souza. A pretendente: 
JOSIELY DA SILVA RIBEIRO COSTA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/09/1997, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josue Ribeiro Costa e de Lucilene Silva da Silveira.

O pretendente: RUBÉNS COSTA REIS, profi ssão: ajudante de cozinha, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Tucano, BA, data-nascimento: 10/11/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Arcanjo dos Reis e de Bárbara de Jesus 
Costa. A pretendente: SARA BORGES DE SOUSA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1995, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Abrahão Matias de Sousa e de Aparecida 
Célia Borges de Sousa.

O pretendente: DEVAIR SANT'ANA JUNIOR, profi ssão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Devair Sant'Ana e de Noemia Raimunda 
Sant'Ana. A pretendente: JÉSSICA BARBOSA DA SILVA AMERICO, profi ssão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ricardo Americo e de 
Osmarina Barbosa da Silva.

O pretendente: EVERTON DE OLIVEIRA SOUZA, profi ssão: marceneiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/07/1992, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Francisco Vieira de Souza e de Gilmarina do Carmo de Oliveira. 
A pretendente: LEILANE MARTINS CARVALHO, profi ssão: operadora de telemarketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: Lavras, MG, data-nascimento: 26/04/2000, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilian Marinho de Carvalho e de 
Lucia Emilia Martins Carvalho.

O pretendente: MARCIO ISIDORO DE FRANÇA, profi ssão: torneiro mecânico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 17/07/1967, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Isidoro de França 
e de Maria Mendes de França. A pretendente: VILMA DA CONCEIÇÃO, profi ssão: 
analista fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/05/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Roque 
Conceição e de Lindinalva Maria da Conceição.

O pretendente: ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sueli Barbosa da Silva. A pretendente: SAMARA 
RAMOS DE AZEVEDO, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Luciano Silva de Azevedo e de Isabel Ramos Ferreira Silva.

O pretendente: TIEGO DOS SANTOS, profi ssão: estoquista, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1994, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de Kelly Cristina Rosa dos Santos. A pretendente: LUCELITA CRISTINA 
SILVA FREIRE, profi ssão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 16/12/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Robert Freire e de Lucelita Maria da Silva.

O pretendente: GIOVANNI PEREZ, profi ssão: assistente de marketing, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1991, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de Jose Claudio Perez e de Cristina de Almeida Perez. 
A pretendente: BRUNA NONATO SACADURA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1992, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Aurélio Sacadura e de Flavia Maria Nonato.

O pretendente: MURILO FERREIRA DIAS LIMA, profi ssão: arquiteto, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São José dos Campos, SP, data-nascimento: 16/10/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cristiane Ferreira Dias Lima e de 
Aldinéth Fernandes Lima. A pretendente: ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA MARIANO, 
profi ssão: arquiteta, estado civil: solteira, naturalidade: Itapevi, SP, data-nascimento: 
26/01/1994, residente e domiciliada em Barueri, SP, fi lha de Paulo Roberto Mariano e de 
Alessandra de Oliveira Mariano.

A pretendente: DEISE LOURENÇO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 24/08/1985, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Solange Rosemeire Lourenço. A pretendente: ALESSANDRA 
FRANCISCA DE OLIVEIRA TANGI, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1987, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sérgio Tangi e de Maria das Graças de Oliveira.

O pretendente: MARCELO CAMPOS MOREIRA, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ibicuí, BA, data-nascimento: 09/04/1976, residente e domiciliado 
neste Distrito, Lajeado - São Paulo, SP, fi lho de Agnaldo Silva Moreira e de Diomira 
Barbosa Campos. A pretendente: MARIA ELENA BALDIVIEZO CARDOZO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Chuquisaca, Província: Sud Cinti, Bolivia, data-
-nascimento: 10/11/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Sebastian Baldiviezo Lopez e de Antonia Cardozo Avilez.

O pretendente: FRANCISCO JONES DOS SANTOS PEREIRA, profi ssão: monitor, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Cajazeiras, PB, data-nascimento: 30/03/1982, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Pereira Leite 
e de Francisca dos Santos Pereira. A pretendente: ADRIANA BATISTA, profi ssão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/1972, 
residente e domiciliada neste Distrito, Lajeado - São Paulo, SP, fi lha de José Maria Batista 
e de Carlita Maria Batista.

O pretendente: JEAN CARLOS SOUZA DA ROCHA, profi ssão: operador de rastrea-
mento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Simão da Rocha Neto 
e de Maria Diná Souza da Rocha. A pretendente: SABRINA COUTINHO DE ALMEIDA, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/06/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Cesar 
de Almeida e de Luciene Alves Coutinho de Almeida.

O pretendente: FELLIPE GABRIEL RODRIGUES DA ROCHA, profi ssão: cobrador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 26/04/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Renato Rodrigues da Rocha e de 
Maria Juscelia Santos da Costa Rocha. A pretendente: MYRLEN GUEDES PORTO, 
profi ssão: operadora de telemarkentig, estado civil: solteira, naturalidade: Presidente Dutra, 
BA, data-nascimento: 31/08/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Pedro Alves Porto e de Marcia Guedes do Nascimento.

O pretendente: IVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: porteiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1973, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ramos de Oliveira e de Creuza 
Rocha Pereira de Oliveira. A pretendente: GIULEIA MARIA DE LIMA, profi ssão: auxiliar 
de serviços gerais, estado civil: solteira, naturalidade: Riacho das Almas, PE, data-
-nascimento: 12/10/1986, residente e domiciliadoa neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Maria do Socorro de Lima.

O pretendente: CARLOS ALBERTO MURILO, profi ssão: mecânico, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1968, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Murilo e de Maria Luiza Dorado Murilo. 
A pretendente: ANA MARIA GOMES DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de cozinha, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/04/1979, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arnani José de Oliveira e de Maria 
do Carmo Gomes de Oliveira.

O pretendente: VINICIUS SANTOS GOMES DO NASCIMENTO, profi ssão: atendente, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/1997, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Samuel Gomes do Nascimento e de Joelita 
Francisca Santos do Nascimento. A pretendente: LOREM CRISTINA DOS SANTOS 
FILGUEIRA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 16/09/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Jose Gudenberg Almeida Filgueira e de Ivanilde Martins dos Santos Filgueira.

O pretendente: RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: engenheiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/1989, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Antonio Carlos dos Anjos Santos e de Silvana 
Aparecida de Oliveira Santos. A pretendente: JAQUELINE SILVA DE SOUSA, profi s-
são: consultora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/03/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Alves de 
Sousa e de Lucilene Marli da Silva de Sousa.

O pretendente: RAFAEL GOMES CARMIGNOTTO, profi ssão: operador de help desk, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/10/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Carmignotto e de Deuseni 
Gomes de Oliveira Carmignotto. A pretendente: THAMIRES CORDEIRO DE OLIVEIRA 
MORAIS, profi ssão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 01/11/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Cícero de Oliveira Morais e de Maria das Neves Cordeiro Bezerra.

O pretendente: ANDRE DOS SANTOS, profi ssão: montador de facas gráfi cas, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1979, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luizete dos Santos.A pretendente: 
VIVIANE DE SOUZA NETTO, profi ssão: gerente, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1983, residente e domiciliada neste Distrito,  São 
Paulo, SP, fi lha de Benedito Renato Netto e de Eremita de Souza Dias.

O pretendente: EDSON DA SILVA VIEIRA, profi ssão: operador de máquinas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Vieira Sobrinho e de Maria 
Aparecida da Silva Vieira. A pretendente: NAYARA FERNANDES DE CAMPOS, pro-
fi ssão: estagiária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/06/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim de 
Campos Neto e de Luciana de Siqueira Fernandes.

O pretendente: LUIZ FELIPE CARLOS DE OLIVEIRA, profi ssão: recepcionista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1993, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cristiane de Carlos Oliveira. A pretendente: 
YNARA RAQUEL MARQUES DA SILVA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1998, residente e domiciliada nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lha de Jonas Fernandes da Silva e de Ana Paula Felix Marques.

O pretendente: JOSE LUIZ THEODORO, profi ssão: motorista, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Araruna, PR, data-nascimento: 07/02/1960, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Jose Theodoro e de Maria Mantoani Theodoro. 
A pretendente: MARIA JOSÉ DE JESUS COSTA, profi ssão: costureira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Montes Claros, MG, data-nascimento: 07/08/1971, residente e 
domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Paulo José da Costa e de Constantina 
Maria de Jesus Costa.

O pretendente: ALVARO DE MORAIS JÚNIOR, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alvaro de Morais Neto e de Maria Aparecida de Oliveira 
Morais. A pretendente: JAQUELINE SANTOS SAMPAIO, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Nonato Pedrosa Sampaio 
e de Maria José dos Santos.
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 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RENAN YOSHIDA DE SOUZA FERREIRA,
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/01/1996, resi-

Elenice de Souza Ferreira. A pretendente: KEROLYN OLIVEIRA CHAVES, 
letróloga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1997, 

O pretendente: HENRIQUE JOSÉ DA SILVA,
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1992, residente 

NÁDILLA BRUNA DA SILVA 
DE ANDRADE, 

O pretendente: MARCOS JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA,
estado civil: divorciado, naturalidade: Brejo dos Santos, PB, data-nascimento: 24/03/1963, 

DULCILENE MARIA DA SILVA, 

O pretendente: SILVIO SILVA DOS SANTOS, 

BEATRIZ GOMES DA SILVA,
São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São 

O pretendente: FÁBIO APARECIDO GOMES, 
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1988, residente e domiciliado 

GIOVANNA GOMES PENNA, 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1995, residente e 

O pretendente: TIAGO MOREIRA DOS SANTOS

e de Cleonice Santos Oliveira. A pretendente: BRUNA CAROLINA MORAES GALLI, 

O pretendente: RENAN BEZERRA BARROS, 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1992, residente e 

ALINE CRISTINA DE SOUZA DA SILVA,
enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/07/1989, 

e de Solange Aparecida de Souza da Silva.

O pretendente: FREDSON FELIX ALMEIDA, 

Almeida Santos. A pretendente: PRISCILA VILHARBA,
gem, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1972, 

O pretendente: BRUNO HENRIQUE DE SOUZA TOURO,

de Katia Aparecida de Souza. A pretendente: LUANA CRISTINA DA SILVA,
são: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 

Silva e de Sueli Regina da Silva.

O pretendente: PAULO ALVES FEITOSA,
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/1979, residente e domiciliado neste Distrito, 

pretendente: MÁRCIA MARIA DA SILVA,
naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 28/02/1984, residente e domiciliada neste 

O pretendente: CLÁUDIO CAMILO DUARTE DA SILVA, 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1973, residente e 

Cupertino Silva. A pretendente: IVANIA DURÃES GRACIANO,

O pretendente: EDIVALDO GADEIA PEREIRA,
civil: solteiro, naturalidade: Barras, PI, data-nascimento: 18/03/1987, residente e domici-

MARIA JOSÉ TAVARES DA SILVA,

O pretendente: OSMAR PINHEIRO, 
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1955, residente e domiciliado neste 

JANETE BATISTA DA SILVA, 
Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1971, residente e domiciliadoa neste Distrito,  São 

O pretendente: MARCELO RODRIGUES VIANA,

SUELEN NATALIA BATISTA DE 
SOUZA,

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

O pretendente: GUSTAVO MAMANI URUÑA, 

MONICA HONÓRIO DA SILVA, 
autonoma, solteira, natural de São Paulo - SP, nascida aos 14/04/1982, residente e domici-

A pretendente: AUZENIA SUZANA BRAGA TEIXEIRA, 

ANDREIA INACIO DA SILVA, instrumentadora cirurgica, solteira, natural de São Paulo 

Aluizio Alves da Silva e de Aparecida de Lourdes Inacio da Silva.

O pretendente: ELTON SEVERINO ANTUNES DE MENEZES, advogado, divorciado, 
natural de Santo Ângelo - RS, nascido aos 16/09/1964, residente e domiciliado no Jardim 

ALESSANDRA 
ROCHA DOS SANTOS, advogada, solteira, natural de São Paulo - SP, nascida aos 

O pretendente: ADENAUER PORTO SILVA, 

RITA DE CÁSSIA 
RODRIGUES DOS SANTOS, advogada, solteira, natural de São Paulo - SP, nascida aos 

O pretendente: RAFAEL BORALLI RIBEIRO LEITE, 
de São Paulo - SP, nascido aos 30/03/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 

FLÁVIA MAGRI ANTONIO,

O pretendente: RODOLFO LIVIERO, vendedor, solteiro, natural de São Paulo - SP, 

CARLA APARECIDA CAMPOS 
MARTINS, analista de trading marketing, solteira, natural de São Paulo - SP, nascida aos 

O pretendente: FELIPE BORGES SONCINI, desempregado, solteiro, natural de São 

BARBARA 
MELISSA BARBOSA DA SILVA, desempregada, solteira, natural de São Paulo - SP, 

O pretendente: RODRIGO SOUZA SILVA, jornalista, solteiro, natural de Juiz de Fora 

DAVID 
DE AZEVEDO MIRANDA,

O pretendente: SHIH TSING LIU, 

WENG WAN YU, consultora de vendas, solteira, natural de 

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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QUINTA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2019

RECOLHIMENTO RETROATIVO
Empresa pode requerer o pagamento retroativo da Previdência Social, 
nos meses que o funcionário ficou sem registro na CTPS, no período de 
desemprego, para complementar o tempo que falta para aposentadoria 
integral 85/95 pontos, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

HA INCIDÊNCIA DE FGTS NA CONCESSÃO DO TIKET ALIMENTAÇÃO?  
Informamos que se a empresa concede ticket alimentação mediante 
cadastro no programa de alimentação do trabalhador (PAT), o valor 
concedido de alimentação não será considerado como salário de contri-
buição, portanto, não terá incidência de INSS e FGTS. Base legal: Art. 28, 
§ 9º, letra “c” da Lei nº 8.212/1991 e art. 15, § 6º da Lei nº 8.036/1990.

DEMISSÃO POR ACORDO
Funcionária deseja pedir demissão, após retorno da licença materni-
dade, na condição de acordo, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRAZO MÍNIMO DE CONTRATAÇÃO
Qual é o prazo mínimo que a empresa pode contratar um funcionário? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA APRESENTOU ATESTADO PARA AUXÍLIO MATERNI-
DADE DE 120 DIAS DE AFASTAMENTO, TEMOS QUE AGENDAR O 
INSS, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que por se tratar de empregada de empresa em que o 
salário maternidade é pago diretamente pela empresa, a empregada 
não fará qualquer agendamento junto a Previdência Social. Base Legal 
– IN INSS/PRES nº77/15, art.352 da CLT.

ANTECIPAÇÃO SALARIAL
Antecipação salarial deve ser realizada direto no salário base do fun-
cionário? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

8ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.  PROCESSO Nº 0025653-
50.2013.8.26.0001. A MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São 
Paulo, Drª. Simone de Figueiredo Rocha Soares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a KARLA FERREIRA 
DINIZ VELOSO, CPF 966.864.136-15, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - 
Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento da quantia de R$ 11.321,16 (junho/2013), 
oriunda do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes, referente às 
mensalidades vencidas e não pagas. Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir 
dos 20 dias supra, efetue o pagamento do débito, acrescido de 5% de honorários advocatícios, calculados 
sobre o valor da causa, ou caso queira, apresente embargos sob pena de constituição do contrato em 
título executivo judicial. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de fevereiro de 2019. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo -77.
P

Lei, etc. Faz Saber , CPF 752.212.688-68, Rua Berenice, 28, 
Brasilândia, CEP 02848-020, SP em lugar incerto e não sabido e demais ausentes, incertos e de 
para
danos materiais que a Concessionaria da Rodovia Presidente Dutra SA, move contra si, por conta 

edes Benz, cor 
-0924, Renavam 419310231, de propriedade do Primeiro Requerido, 

forma imprudente, vindo a tombar fora da pista após o jogo de roda traseira se soltar, danificando o 

 para a realização da obra e resguardo da segurança daqueles que 
trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para 

45.717,00 (quarenta e cinco mil, setecentos e dezessete reais), conforme demonstrativo juntados 
nos autos. Estando em termos, expede-

ada ais.  

-81.2014.8.26.0100- –Despesas Condominiais 
-Requerido: Alco Ferramentas 

Ferragens, Importação e Exportação Ltda. Edital de Citação - Prazo de 20 dias. O(A
Direito da 29ª C P
etc. Faz Saber 765.459/ 
0001-

condom
descrito na petição inicial. Encontrando-
sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 

edital, por extrato, afixado e p ada ais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo -13. 
C, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). 

, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) dos Santos, CPF 
126.091.907-

-
erminada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) 

o e 

-se o prazo de 

ada ais. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de fevereiro de 2019. 

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no dia 04 de abril de 2019, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Pre-
sidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, 
Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 
04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Assembleia”), para delibera-
rem a realização de oferta pública de aquisição de ações a ser proposta pela Companhia para fi ns de fechamento de 
capital social e cancelamento de registro de companhia aberta da Companhia junto à CVM – Comissão de Valores Mo-
biliários. Instruções Gerais: Os documentos relativos à Assembleia encontram-se à disposição dos Acionistas no site 
de relações com investidores da Companhia (http://bancobmg.mzweb.com.br/) e no site da CVM (www.cvm.gov.br). 
Para exercer seus direitos, os Acionistas deverão comparecer à Assembleia com os seguintes documentos: (i) acionis-
tas pessoas físicas: documento de identifi cação com foto; (ii) acionistas pessoas jurídicas: documento de identifi cação 
com foto do representante legal; cópia autenticada da última consolidação do estatuto/contrato social; e cópia auten-
ticada do comprovante de eleição dos diretores/administradores; (iii) procuradores: documento de identifi cação com 
foto do procurador; procuração com fi rma reconhecida em cartório; e, no caso de representação de pessoa jurídica, có-
pias autenticadas do contrato/estatuto social e comprovante de eleição dos diretores/administradores. São Paulo, 19 
de março de 2019. Ângela Annes Guimarães - Membro do Conselho de Administração

BANCO

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no dia 04 de abril de 2019, às 11 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, 
Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, 
CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Assembleia”), para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) registrar a renúncia do Sr. Bernard Camille Paul Mencier ao cargo de 
Presidente do Conselho de Administração da Companhia, cuja carta de renúncia foi entregue à Companhia e se 
encontra arquivada na sede da Companhia; (ii) registrar a renúncia do Sr. Roberto Faldini ao cargo de Membro 
Conselho de Administração da Companhia, cuja carta de renúncia foi entregue à Companhia e se encontra arquivada 
na sede da Companhia; (iii) registrar a renúncia do Sr. João Annes Guimarães ao cargo de Membro Conselho de 
Administração da Companhia, cuja carta de renúncia foi entregue à Companhia e se encontra arquivada na sede da 
Companhia; (iv) eleger a Sra. Ana Karina Bortoni Dias como Presidente do Conselho de Administração da Companhia, 
com prazo de mandato unifi cado até a posse dos membros do Conselho de Administração que forem eleitos na 
Assembleia Geral Ordinária de 2021;  (v) eleger o Sr. Antonio Mourão Guimarães Neto como membro do Conselho de 
Administração da Companhia, com prazo de mandato unifi cado até a posse dos membros do Conselho de 
Administração que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2021; Instruções Gerais: Os documentos 
relativos à Assembleia encontram-se à disposição dos Acionistas no site de relações com investidores da Companhia 
(http://bancobmg.mzweb.com.br/) e no site da CVM (www.cvm.gov.br). Para exercer seus direitos, os Acionistas 
deverão comparecer à Assembleia com os seguintes documentos: (i) acionistas pessoas físicas: documento de 
identifi cação com foto; (ii) acionistas pessoas jurídicas: documento de identifi cação com foto do representante legal; 
cópia autenticada da última consolidação do estatuto/contrato social; e cópia autenticada do comprovante de eleição 
dos diretores/administradores; (iii) procuradores: documento de identifi cação com foto do procurador; procuração 
com fi rma reconhecida em cartório; e, no caso de representação de pessoa jurídica, cópias autenticadas do contrato/
estatuto social e comprovante de eleição dos diretores/administradores. São Paulo, 19 de março de 2019. 

Ângela Annes Guimarães - Membro do Conselho de Administração

BANCO

                                  ATIVO 31/12/2018
ATIVO 537.375,63
ATIVO CIRCULANTE 429.413,92
CAIXA 28,46
Caixa Geral 28,46

BANCO C/ MOVIMENTO 35.588,92
Bco Caixa Ec. Federal 3.121,77
Bco Caixa Ec. Federal 16.763,12

INVEST.  TEMPORÁRIOS 408.400,57
C/C Poupança 408.400,57

OUTROS CRÉDITOS
Adto Fornecedores 1.100,00

DESPESAS  ANTECIPADAS -
Adto Férias -

ATIVO PERMANENTE 109.011,65
IMOBILIZADO 50.320,96
Móveis e Utensílios 38.670,96
Instalações 10.750,00
Equiptos de Computação 900,00

INTANGÍVEL 58.690,69
Benf.Prop.Terceiros 58.690,69

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (1.049,94)
Depreciação Acumulada   (1.049,64)

TOTAL DO ATIVO 537.375,63

RECEITA E ARRECADAÇÃO
Socio Contribuinte 131.585,81
Biblioteca e Livraria 26.655,00
Bazar 4.714,00
Doações Diversas 14.601,02
Sorteios Diversos    2.298,10
RECEITA BRUTA 179.853,93
Receitas Financeiras   21.789,51
OUTRAS RECEITAS   21.789,51
TOTAL DE RECEITAS 201.643,44
DESPESAS
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS C/ PESSOAL
Salarios 13.979,73
13° Salario 1.135,70
Férias 757,14
Inss 3.983,07
Fgts 1.188,96
Vale Transporte -
Vale Refeição 1.785,36
Assistencia Médica 145,91
Rescisões               -
Despesas c/Pessoal 22.975,87
DESPESAS GERAIS
Energia Eletrica 2.260,05
Água 1.347,95
Manutenção e Reparações 51.066,51
Anunc.e Publicações 980,00

GRUPO SOCORRISTA DE CASTELÃ
CNPJ: 86.909.173/0001- 42

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT  ENCERRADO EM 31/12/2018

Doações e Contribuições 1.550,00
Serv. Terceiros PJ 560,00
Aquisições Livraria /Bazar 10.860,79
Serviço T.I. 79,00
Limpeza e Higiene 183,97
Locação de Bens 1.260,00
Serviços Contabeis 12.152,00
Aluguel 74.022,14
Telefone 535,96
Cartório 481,88
Material de escritorio 1.177,00
Copa e Cozinha 2.331,90
Depreciações 1.049,94
Segurança 2.080,31
Despesas Gerais 163.979,40
DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas Bancárias    2.162,00
Despesas Financeiras 2.162,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
Iptu 24.184,25
Contrib.Sindical 277,35
Pis s/Folha 155,94
Despesas Tributárias 24.617,54
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
Multas               -
Despesas Não Operac.               -
TOTAL DE DESPESAS 213.734,81
TOTAL SUPERÁVIT DO PERÍODO (12.091,37)

1-) O Grupo Socorrista de Castelã é uma instituição de caráter
religioso-filantrópico, sem fins lucrativos,que tem por finalidade o
estudo a prática e a divulgação do espiritismo. A Instituição foi
constituída e é regida sob a égide da Lei 9790/99, combinado com
o artigo 150, Inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal. Por ser
uma entidade sem fins lucrativos, as receitas do Grupo Soc.
Castelã não são tributadas,conf.Capítulo III e seus artigos do
Decreto 3000/99 e Seção I e II do Capítulo II da Lei 5712/66 - CTN.
2-) As demonstrações contábeis foram elaboradas com base na
matéria legislativa referenciada no ítem (1), bem como seguiram-

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DIRETORIA
Grupo Socorrista de Castelã
Alice Vieira - PRESIDENTE

CPF 422.942.078-15

se os preceitos da Normas Brasileiras de Contabilidade , em espe-
cial a NBCT 10 e suas derivações. 3-) Por ser uma entidade sem
finalidade de lucro, o resultado não é destinado a um detentor do
patrimônio e os lucros ou prejuizos são denominados respectiva-
mente Déficit ou Superávit . As receitas foram reconhecidas men-
salmente, respeitando os princípios contábeis da oportunidade e
competência. A aplicação deste princípio implica no reconheci-
mento dos ingressos por competência, independentemente de
seu efetivo ingresso e recebimento.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2018

Fernando Romano Russo
Contador

CRC 1SP291930/O-5

                          PASSIVO  31/12/2018
PASSIVO 537.375,63
PASSIVO CIRCULANTE 2.384,98
FORNECEDORES 804,89
Duplicatas a Pagar 797,14

OBRIG. TRABALHISTAS 1.587,84
Salarios a Pagar 1.045,00
Inss a Reolher 395,21
Fgts a Recolher 136,27
Pis s/ folha de pagamento 11,36

PATRIM. SOCIAL LIQUIDO 547.082,02
RESERVAS 534.990,65
Superávit Acumulados 547.082,02
Defict do Exercício (12.091,37)

TOTAL DO PASSIVO 537.375,63

Hotel Majestic S/A
CNPJ - 43.121.946/0001-19

Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária Convocação
São convocados os Srs. Acionistas a se reunir em A.G.O.E, que se realizarão no dia 27/04/2019, às 10:30 hs, na 
sede social, na Praça Dr. Vicente Rizzo, 160, nesta cidade de Águas de Lindóia - SP, a fim de deliberar sobre as se-
guintes ordens do dia: I - Ordinária a) prestação de contas dos Administradores, exame, discussão e votação das 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018; b) destinação do lucro líquido do 
exercício findo e distribuição de dividendos; c) assuntos gerais. II - Extraordinária a) exame e deliberações a res-
peito da proposta da Diretoria para elevação do capital social, mediante incorporação de reservas de lucros acumu-
lados; b) alteração parcial do estatuto, no tocante ao capital social. c) Cancelamento de 373.325 ações em custódia 
na tesouraria. d) Alteração do valor nominal das demais ações da empresa de R$ 1,00 para R$ 1,1194. Comunica-
mos que se encontram à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o Artigo 133 
da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2018. Águas de Lindóia, 20 de março de 2019.
José Artur Bernardi - Diretor Presidente. 21,22 e 23/03/2019

Refinaria Nacional de Sal S.A. - CNPJ/MF nº 
60.560.349/0001-00 - NIRE 353.0002424-9 - Convoca-
ção - Assembleias Gerais Conjuntas Ordinária e Ex-
traordinária a serem realizadas em 18.04.19 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Refinaria Nacio-
nal de Sal S.A. a se reunirem em assembléias gerais 
ordinária e extraordinária, no dia 18 de abril de 2019, 
às 09:00hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º 
andar, sala 124, nesta Capital, para discutir e deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: - Em Assembleia Ge-
ral Ordinária: 1.- Relatório da administração, balanço e 
contas do exercício social findo em 31.12.18; e, 2.- fixa-
ção dos honorários da Diretoria. - Em Assembleia Geral 
Extraordinária: 1.- Consolidação do Estatuto Social; 
e,- 2.- Outros assuntos de interesse social.- Acham-se 
à disposição dos acionistas na sede social, no endereço 
supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 
nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 19 de março de 2019. (a) 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

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

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 21 de Março de 2019. Dia de São Lupicínio, São Berilo, Santa 
Santúcia e Dia do Anjo Jeliel, cuja virtude é a paz. Dia Internacional da 

Poesia, Dia Florestal Mundial, Dia Mundial da Infância, Dia Universal 

do Teatro, e o Dia Internacional para a eliminação da Discriminação 

Racial. Hoje aniversaria a atriz Angelina Muniz completa 64 anos, o ator 
Matthew Broderick que nasceu em 1962, o músico Beto Lee que nasceu em 
1977 e o jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho que faz 39  anos.

O nativo do dia
É nativo de Áries deste primeiro dia e grau que possui um espirito alegre 
e jovial. Galante e apaixonado pelo sexo têm sempre ideias claras e bri-
lhantes. Sempre que usar a razão, encontrará as respostas e descobrirá 
a verdade. É dedicado ao trabalho para obter resultados desejados. Com 
personalidade que combinam opostos, deseja poder, status e dinheiro 
bem como paz e tranquilidade. No lado negativo pode ser levado a más 
ações e a situações em que toma atitudes de forma egoísta e interesseira.

Dicionário dos sonhos
CORES – Cores claras: acontecimentos felizes. Es-

curas: mágoas e aborrecimentos. Branca: inocência: 
pureza. Amarela: sabedoria, generosidade. Azul: fortu-
na, escuro: adversidades. Preta: obstáculos. Vermelha: 
excessos, paixão. Cinza: contrariedade no lar. Rosa: 
proteja pessoa querida. Dourada: você gostaria de ser 
admirado (a). Laranja: não aprovará atitude de pessoa 
amiga. Lilás: conseguirá vencer defeitos. Marrom: 
brigas por excesso de autoridade. Prata: casamento 
próximo ou vencerá causa justa. Roxa: decisão definitiva 
e muita sorte. Verde: confiança na vida. Números de 
sorte: 03, 17, 21, 28, 33 e 58.

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

Esta quarta é o décimo quinto dia da lunação . Nesta quarta começa a primavera no hemisfério norte e o outono 

no hemisfério sul. Início de uma nova estação e do novo ano astrológico. Agora sim podemos considerar que o ano 

realmente hoje começou. A Lua em bom aspecto com Saturno traz segurança e estabilidade, mas ainda temos que 

fi car atentos à comunicação. A Lua forma um aspecto negativo com Mercúrio que pode gerar atrasos, principalmente 

na parte da manhã. A Lua faz aspectos bons com Marte e Plutão que trazem força e um novo impulso de realização.
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O Sol em seu signo ajuda a mudar a 
rotina, realizando viagens e fazendo 
profundas transformações em sua 
vida após o aniversário. Terá facilida-
de para se comunicar e iniciar a algo 
novo que estiver planejando depois 
do aniversário. 78/378 – Vermelho.

As confusões que venham a ocorrer 
só serão causadas pela irritação nesta 
fase mais delicada do ano. Dedique-se 
aos amigos e aos familiares sem tentar 
manipulá-los ou querer que pensem 
da mesma maneira. Depois da metade 
do dia aumenta a estabilidade nas 
situações. 55/455 – Branco.

A Lua forma um aspecto negativo 
com Mercúrio que pode gerar 
atrasos, principalmente na parte 
da manhã. Aumenta o interesse 
por atividade nova ou algo inédito 
que conheceu recentemente. Pode 
alcançar uma posição fi nanceira bem 
melhor, se agir de forma diplomática. 
23/223 – Amarelo.

A parte da manhã tende ser instá-
vel com aumento da tendência ao 
nervosismo logo cedo. Evite criar 
situação de rompimento devido ao 
sentimento de posse. Na parte da 
tarde o risco no que estiver ao seu 
alcance, deve ser afastado mantendo 
a rotina no começo do dia. 44/844 
– Verde.

Durante toda a manhã há tendência a 
emoções fortes e um tanto tumultua-
das. As crises serão superadas com 
coragem e cabeça erguida depois 
da entrada da lua na fase cheia. Em 
breve terá chance de alcançar o que 
deseja, basta esperar o momento 
certo. 31/631 – Amarelo.

Uma atitude positiva ajudará a 
superar as difi culdades que estiver 
enfrentando. Por enquanto livre-se 
de problemas antigos que ainda 
importunem e não comece nada. 
A parte da manhã é boa para o 
cumprimento dos deveres, mas será 
difícil manter a calma devido ao 
maior nervosismo. 24/124 – Verde.

Propensão a explosões e a atritos 
sérios entre as pessoas devido ao 
mau humor e nervosismo pela ma-
nhã. Defi na prioridades neste fi nal 
de março e não deixe para depois 
as modifi cações necessárias. Pre-
cisa manter os relacionamentos em 
harmonia, evite o ciúme de alguém. 
86/386 – Cinza.

Mantenha harmonia em seu ambien-
te nesta metade de semana. O ma-
terialismo e a busca pela afi rmação 
o levam a sofrer prejuízos, por isso 
livre-se de dividas. Certas dúvidas 
podem trazer perturbações que não 
são reais, apenas ilusões que impe-
dem sua felicidade. 14/514 – Azul.

Início de uma nova estação e do novo 
ano astrológico. Agora sim podemos 
considerar que o ano realmente hoje 
começou. O relacionamento a dois 
dará bons momentos íntimos e muita 
felicidade a dois. Aproxime-se mais 
dos pais, fi lhos e irmãos e tenha bons 
contatos sociais.  75/675 – Marrom.

O Sol na casa das mudanças, em 
Áries, dá liberdade para agir e 
conquistar. Não deixe para depois 
o que esteja sendo necessário ser 
feito agora. Os assuntos que estejam 
em andamento devem ter soluções 
a partir desta semana com o Sol na 
casa das mudanças. 76/576 – Verde.

Saia da rotina e aproveite as novas 
oportunidades que surgem repenti-
namente na parte da manhã. À tarde 
é ideal para tentar fi car nas suas 
atividades rotineiras, nada de agi-
tação e discussões que provoquem 
brigas. Evite mudanças radicais 
ou impostas por outras pessoas. 
83/283 – Branco.

Pela manhã se sentirá muito mais 
satisfeito sendo solidário com seu 
próximo. Aceite as situações e te-
nha cuidado com a possibilidade de 
romper sociedades e parcerias des-
gastadas. Situações tensas podem 
ocorrer se mudar sua rotina a tarde, 
tomando atitudes sem ouvir ao seu 
próximo. 60/460 – Azul.

Simpatias que funcionam
Chamar a atenção de alguém: Com uma caneta vermelha, 
escreva o nome da pessoa que deseja no seu pé esquerdo. 
Cubra com um pedaço de esparadrapo e deixe-o até o dia 
seguinte. Retire o esparadrapo e jogue-o no lixo. Quando 
encontrar sua paixão, bata o pé esquerdo três vezes no 
chão, dizendo: “Você já é meu, pela força dos seres  do bem”.
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União Industrial e Mercantil Brasileira S.A. - CNPJ/MF nº 
61.339.172/0001-89 - NIRE 353.0001445-6 - Convocação - As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 22.04.19 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da União Industrial e Mercan-
til Brasileira S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no 
dia 22 de abril de 2019, às 09:00hs, na sede social na Avenida 
Paulista, 352, 12º andar, sala 126, nesta Capital, para discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1.- Relatório da adminis-
tração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.18; 
2.- fixação dos honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de 
interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o ar-
tigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 20 de março de 
2019. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

AER S/A - EMPREENDIMENTOS GERAISAER S/A - EMPREENDIMENTOS GERAISAER S/A - EMPREENDIMENTOS GERAISAER S/A - EMPREENDIMENTOS GERAISAER S/A - EMPREENDIMENTOS GERAIS
CNPJ nº. 60.594.660/0001-70

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos que julgarem
necessários. São Paulo, 14 de janeiro de 2019 A Diretoria

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais
Ativo   31.12.2018   31.12.2017
Circulante 2.977,05 108.441,55
Disponibilidades 2.741,32 5.042,31
Títulos de Renda Fixa - 102.400,00
Imposto de Renda na Fonte a Compensar 235,73 999,24
Não Circulante 1.335.702,85 1.129.771,80
Realizável a Longo Prazo 1.335.702,85 1.129.771,80
Impostos e Contribuições à Recuperar 69.097,38 68.795,29
Depósitos judiciais 36.474,93 36.474,93
Imóveis 1.230.130,54 1.024.454,14
Contas à Receber - 47,44
Total do Ativo 1.338.679,90 1.238.213,35

Passivo   31.12.2018   31.12.2017
Circulante 211.589,14 102.926,63
Impostos à Pagar 2.239,43 2.239,43
Contas à Pagar 99.336,98 99.336,98
Credores Diversos 110.000,00 -
Provisão para Contribuição Social 12,73 1.350,22
Patrimônio Líquido 1.127.090,76 1.135.286,72
Capital Social 1.657.790,31 1.657.790,31
Reservas de Lucros 136.264,15 136.264,15
Resultados Acumulados (666.963,70) (658.767,74)

Total do Passivo 1.338.679,90 1.238.213,35

Demonstração do Resultado do Exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais

  31.12.2018   31.12.2017
Despesas/Receitas Operacionais (5.759,33) 70.821,13
Despesas Tributárias (981,27) (1.189,51)
Outras Despesas Administrativas (14.220,19) (56.899,23)
Outras Despesas (710,49) -
Receitas Financeiras 10.152,62 128.909,87
Resultado antes dos Impostos (5.759,33) 70.821,13
Provisão para Contribuição Social (913,74) (11.601,89)
Provisão para Imposto de Renda (1.522,89) (19.336,49)
Prejuízo Líquido do Exercício (8.195,96) 39.882,75
Reserva Legal - (1.994,14)
Saldo à Disposição da Diretoria (8.195,96) 37.888,61

Demonstração das Mutações do Patromônio Líquido em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais
Mutações do Patrimônio Líquido     Capital  Social   Reservas de Lucros   Resultados Acumulados                       Total
Saldo em 31.12.2016 1.657.790,31 134.270,01 (696.656,35) 1.095.403,97
Resultado do Exercício - - 39.882,75 39.882,75
( - ) Reserva Legal - 1.994,14 (1.994,14) -
Saldo em 31.12.2017 1.657.790,31 136.264,15 (658.767,74) 1.135.286,72
Resultado do Exercício - - (8.195,96) (8.195,96)
Saldo em 31.12.2018 1.657.790,31 136.264,15 (666.963,70) 1.127.090,76

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2018 e 2017  - Em Reais

  31.12.2018   31.12.2017
Atividades Operacionais (8.195,96) 39.882,75
Prejuízo Líquido do Exercício (8.195,96) 39.882,75
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (205.167,54) (305.282,99)
Impostos a Compensar 763,51 (472,81)
Imóveis (205.676,40) (303.928,10)
Contas à Receber 47,44 -
Impostos a Recuperar (302,09) (882,08)
Acréscimo e Decréscimo de Passivos 108.662,51 795,08
Credores Diversos 110.000,00 -
Provisões de Impostos (1.337,49) 795,08
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente a Caixa (104.700,99) (264.605,16)
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Início do Exercício 107.442,31 372.047,47
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Fim do Exercício 2.741,32 107.442,31
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente a Caixa (104.700,99) (264.605,16)

tada, e o imposto de renda foi constituído à alíquota de 15% sobre a receita
ajustada, conforme previsto na legislação. A provisão para contribuição
social sobre lucro é devida sobre o 4º trimestre de 2018 e será recolhida no
devido prazo. As receitas e despesas foram contabilizadas pelo regime de
competência. O regime tributário adotado pela sociedade no ano calendário
de 2018 foi o de lucro presumido. O capital social totalmente subscrito e
integralizado, está representado por 1.608.804 ações ordinárias nominati-
vas, sem valor nominal. 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Caixa e equi-
valentes de caixa, consistem em numerário disponível na sociedade, sal-
dos em poder de bancos. Caixa e equivalentes de caixa incluído na de-
monstração dos fluxos de caixa são: Caixa e saldos em bancos = 2.741,32.
Caixa e equivalentes de caixa = 2.741,32.

São Paulo, 14 de janeiro de 2019

Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31 de Dezembro de 2018

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto a locação de imóveis
próprios. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstra-
ções contábeis referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2018, foram elaboradas de acordo com as disposições contidas nas práti-
cas contábeis adotadas no Brasil, bem como obediência às normas estabe-
lecidas pelas Legislações Societárias e Fiscais. 3 - Principais Práticas
Contábeis - Os depósitos judiciais estão em garantia de processos de IPTU
sobre imóvel. Os imóveis contabilizados no ativo não circulante estão lan-
çados pelo seu custo de aquisição. Credores Diversos são dividas contra-
ídos com terceiros e que serão pagas no próximo exercício. A contribuição
social sobre o lucro, foi constituída à alíquota de 9% sobre a receita ajus-

Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente
 Maria José Sales Norte - Contadora CRC 1SP060707/O-5

LIMEIRALIMEIRALIMEIRALIMEIRALIMEIRATEC TECNOLOGIA S/ATEC TECNOLOGIA S/ATEC TECNOLOGIA S/ATEC TECNOLOGIA S/ATEC TECNOLOGIA S/A
CNPJ nº. 07.929.157/0001-45

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. O Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos que julgarem
necessários. São Paulo, 17 de janeiro de 2019 A Diretoria

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais
Ativo    31.12.2018   31.12.2017
Ativo Circulante 461.413,90 462.191,52
Disponibilidades 99.083,90 99.861,52
Contas à Receber 362.330,00 362.330,00
Ativo Não Circulante 5.700.512,89 5.699.939,07
Imóveis 4.181.005,52 4.181.005,52
Impostos à Recuperar 17.877,53 17.303,71
Devedores por Compromisso
  de Compra de Imóveis 1.500.000,00 1.500.000,00
Depósitos Judiciais 1.629,84 1.629,84
Total do Ativo 6.161.926,79 6.162.130,59

Demonstração do Resultado do Exercício
 encerrado em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais

 31.12.2018  31.12.2017
Despesas/Receitas Operacionais (9.667,88) (5.151,97)
Outras Despesas Administrativas (8.115,95) (6.074,30)
Despesas Tributárias (309,41) -
Outras Despesas (1.816,34) -
Receitas Financeiras 573,82 922,33
Resultado antes da CSLL e do IRPJ (9.667,88) (5.151,97)
Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro (51,64) (83,01)
Provisão para Imposto de Renda (86,08) (138,35)
Resultado após a CSLL e o IRPJ (9.805,60) (5.373,33)

Passivo    31.12.2018   31.12.2017
Passivo Circulante 42.729,85 33.128,05
Provisão para Contribuição Social 12,32 10,52
Provisão para Imposto de Renda 20,53 17,53
Credores Diversos 42.697,00 33.100,00
Patrimônio Líquido 6.119.196,94 6.129.002,54
Capital Social 6.452.148,00 6.452.148,00
Reserva de Lucros 10,80 10,80
Resultados Acumulados (332.961,86) (323.156,26)
Total do Passivo 6.161.926,79 6.162.130,59

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de Dezembro de 2018

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto social o desenvolvi-
mento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis.
2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstrações con-
tábeis referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, foram
elaboradas de acordo com as disposições contidas nas práticas contábeis
adotadas no Brasil. 3 - Principais Práticas Contábeis - Contas à receber
refere- se a valores devidos por terceiros, que serão recebidos nos próximos
exercícios. Os imóveis contabilizados no ativo não circulante, estão lança-
dos pelo seu custo de aquisição. A conta depósitos judiciais está em garan-
tia de IPTU junto à Prefeitura. As provisões para contribuição social e impos-
to de renda são devidas sobre o 4º trimestre de 2018 e serão recolhidas nos
devidos prazos. Credores diversos são dívidas contraídas com terceiros que
serão pagas no próximo exercício. As receitas e despesas estão contabiliza-
das pelo regime de competência. A contribuição social sobre o lucro foi cons-
tituída à alíquota de 9% sobre a receita ajustada e a provisão para o imposto
de renda foi constituído à alíquota de 15% sobre a receita ajustada, confor-
me previsto na legislação. O regime tributário adotado pela sociedade no ano

Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício
encerrado em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais

 31.12.2018  31.12.2017
Atividades Operacionais (9.805,60) (5.373,33)
Prejuízo Líquido do Exercício (9.805,60) (5.373,33)
Acréscimo e Decréscimo de Ativos 573,82 922,33
Impostos a Compensar 573,82 922,33
Acréscimo e Decréscimo de Passivos 9.601,80 4.957,99
Credores Diversos 9.597,00 5.000,00
Impostos à Recolher 4,80 (42,01)
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes de Caixa (777,62) (1.337,67)
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Início do Exercício 99.861,52 101.199,19
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Exercício 99.083,90 99.861,52
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes de Caixa (777,62) (1.337,67)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais

Mutações do  Capital  Reserva  Resultados
Patrimônio Líquido          Social de Lucros Acumulados           Totais
Saldo em 31.12.16 6.452.148,00 10,80 (317.782,93) 6.134.375,87
Prejuízo Líquido
  do Exercício - - (5.373,33) (5.373,33)
Saldo em 31.12.17 6.452.148,00 10,80 (323.156,26) 6.129.002,54
Prejuízo Líquido
  do Exercício - - (9.805,60) (9.805,60)
Saldo em 31.12.18 6.452.148,00 10,80 (332.961,86) 6.119.196,94

calendário de 2018 foi o de lucro presumido. O capital social totalmente
subscrito está representado por 7.400.000 ações ordinárias nominativas
sem valor nominal, sendo R$ 6.452.148,00 integralizado e R$ 947.852,00 a
integralizar. 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Caixa e equivalentes de
caixa, consistem em numerário disponível na sociedade, e saldos em poder
de bancos. Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstração dos
fluxos de caixa são: Caixa e saldos em bancos = R$ 99.083,90; Caixa e
equivalentes de Caixa = R$ 99.083,90. São Paulo, 17 de janeiro de 2019

Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente
Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5

Hidroservice Amazônia S/A Agropecuária e Industrial
CNPJ/MF 05.054.358/0001-10 - NIRE 35.300.345.070

Aviso aos Acionistas
Estão à disposição dos Senhores acionistas, na sua sede, na Alameda Ribeirão Preto 401, 1º, parte, Bela Vista, SP, 
os seguintes documentos: a) Cópia das demonstrações financeiras. b) Parecer dos auditores independentes. 
c) Relatório da administração referente ao exercício social findo em 31/12/18, SP, 19/03/19.

 Henry Maksoud Neto - Diretor Presidente

S/A Agro Industrial Eldorado
CNPJ: 61.288.874/0001-80 NIRE: 35.300.035.178

Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

São convocados os acionistas a se reunirem em AGE a realizar-se dia 29/03/2019, 10 h, na sede social, para deliberar

sobre a matéria constante da ordem do dia: 1. Extraordinária: a) Substituição dos atuais diretores da companhia; b) 

Eleição dos novos membros da diretoria. São Paulo, 20 de março de 2019. José Luiz Aliperti Neto - Diretor Presidente. 

Maduro acusa Trump 
e Bolsonaro por 
apologia da guerra

O governo de Nicolás Maduro 
“rejeitou fortemente” as “perigosas 
declarações” do presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump, 
e seu homólogo brasileiro, Jair 
Bolsonaro, e acusou os dois líderes 
de fazerem “apologia da guerra”. 
Em comunicado divulgado pelo 
Ministério das Relações Exteriores 
ontem (20), Caracas criticou a 
postura de Trump e Bolsonaro após 
ambos reafi rmarem que “todas 
as opções continuam na mesa” 
para resolver a crise política e 
institucional no país latino. 

Para o regime de Maduro, os dois 
presidentes representam as ideias 
mais retrógradas para os povos 
dos dois países e são uma ameaça 
a paz e a segurança internacional. 
“É grotesco ver dois chefes de 
Estado com grandes responsabi-
lidades internacionais fazendo 
apologia da guerra sem qualquer 
cerimônia, em fl agrante violação 
da Carta das Nações Unidas”, diz 
o governo venezuelano em nota. 
Além disso, a “infl uência bélica 
dos Estados Unidos no Brasil e a 
tese da supremacia de Trump em 
Bolsonaro são particularmente 
preocupantes”.

“Nenhuma aliança neofascista 
vai conseguir derrubar a vontade 
independente e soberana do povo 
venezuelano e nem terá sucesso 
ao semear estratégias de ódio 
e belicistas entre os países do 
continente”, acrescenta o texto. 
Durante o primeiro encontro en-
tre os dois líderes, Bolsonaro não 
descartou a hipótese de permitir 
a entrada no país de tropas dos 
Estados Unidos para uma eventual 
ação militar na Venezuela. Trump, 
por sua vez, reiterou que “todas as 
opções estão abertas” e que ainda 
pode aplicar sanções mais duras 
antes de tentar uma alternativa 
militar (ANSA).
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Especial

Entre os dias 1 e 5 de abril, o Conselho Regional 
de Administração de São Paulo – CRA-SP recebe 
nomes como Ana Fontes, presidente da Rede Mulher 
Empreendedora - considerada uma das mulheres 
mais poderosas do Brasil pela revista Forbes; 
João Kepler, investidor anjo da Bossa Nova 
Investimentos; Adriana Barbosa, fundadora 
e presidente do Instituto Feira Preta; Maria-
na Ramos Fontes, CEO e Co-Founder da 
Gupy; Aloísio Xerfan, fundador e diretor 
da cervejaria Blondine, entre outros, para a 
realização da sua Semana Temática do Em-
preendedorismo na Prática.

Organizado para auxiliar profi ssionais e potenciais 
empreendedores, de forma prática, a enfrentar a 
realidade do empreendedorismo no Brasil, o evento 
conta com a experiência profi ssional dos convidados 
para municiar os participantes de conhecimentos que 
possibilitem a aplicação consistente de metodologias 
específi cas a seus negócios, 
desmistifi cando o uni-
verso empreendedor e 
fornecendo, por meio 
de insights valiosos, 
caminhos para dri-
blar adversidades e 
alcançar o sucesso. 
Outras informações: 
(http://www.crasp.
gov.br).

CRA-SP reúne especialistas
para desmistifi car o
universo empreendedor
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Depois de apresentar alta na 
passagem do ano, confi ança 
do consumidor estabiliza. 
Levantamento mostra que 58% dos 
brasileiros avaliam a economia 
de forma negativa, embora 38% 
estejam otimistas com o futuro para 
os próximos seis meses. 44% dos 
consumidores convivem com ao 
menos um desempregado em casa

O ano começa com os consumidores mais otimistas. 
Dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito 

(SPC Brasil) revelam que, no último mês de fevereiro, o 
Indicador de Confi ança do Consumidor alcançou 49 pontos, 
frente a 43 observados em fevereiro de 2018, apresentan-
do um avanço de 14,5% na comparação anual. Apesar do 
crescimento expressivo, a percepção da maioria ainda está 
pessimista. A comparação com o dado de janeiro de 2019, 
quando se observou os mesmos 49 pontos, mostra que o 
avanço da confi ança perdeu força no último mês.

Na avaliação do atual cenário econômico e da própria 
vida fi nanceira, a percepção dos entrevistados melhorou 
em relação a janeiro, mas ainda permanece ruim. 58% 
enxergam o momento da economia de forma negativa — 
apesar de registrar a percepção da maioria, esse é o menor 
percentual desde o início da série histórica, em janeiro 
de 2017. As principais razões apontadas são desemprego 
elevado (63%), aumento dos preços (60%), alta na taxa de 
juros (39%), desvalorização do real frente ao dólar (21%) e 
menor poder de compra do consumidor (19%). Para 34%, o 
quadro econômico é regular e apenas 6 % consideram bom.

Quanto à vida fi nanceira, 38% dos brasileiros avaliam sua 
situação como negativa, enquanto 48% classifi cam como 
regular e somente 14% como boa. Para quem compartilha 
da visão negativa, o alto custo de vida é a razão mais cita-
da por 51% desses entrevistados. O desemprego aparece 
segundo lugar (36%), ao passo que 24,8% culpam a queda 
da renda familiar.

Para a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, 
apesar da economia gravitar em um contexto desafi ador, o 
avanço da confi ança pode signifi car uma propensão maior 
ao consumo. “Ainda é cedo para constatar se esse efeito de 
fato ocorreu nos últimos meses. Mas espera-se que, com 
um cenário econômico mais estável, o consumo encontre 
algum estímulo nas perspectivas mais favoráveis”, analisa.

 

39% dos brasileiros estão otimistas com futuro 
da economia e maioria acha que fi nanças 
pessoais vão melhorar nos próximos seis meses

A sondagem procurou saber o que os brasileiros esperam 
sobre o futuro da economia e de suas fi nanças. De acordo 

Confi ança do Consumidor registra 49 pontos 
em fevereiro, apontam CNDL/SPC Brasil

Divulgação/Internet

Divulgação/Internet
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Economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti.

com o levantamento, 39% dos brasileiros estão otimistas com 
a economia para os próximos meses, enquanto outros 34% 
se mantêm neutros, ou seja, não afi rmam que as condições 
econômicas do país estarão melhores ou piores daqui seis 
meses. Já 23% disseram estar pessimistas.

Entre os que acreditam 
na retomada da economia, 
a maior parte, 37%, credita 
isso à percepção de que 
haverá mais estabilidade 
política. 32% dizem perceber 
que as pessoas estão mais 
otimistas; 30% concordam 
com as medidas econômicas 
do governo; 23% dizem notar 
melhora dos indicadores eco-
nômicos; e 19% não sabem ao 
certo justifi car seu otimismo.

Quando questionados so-
bre o que esperam para os 
próximos seis meses em rela-
ção às suas fi nanças, 68% acham que sua vida fi nanceira vai 
melhorar, contra apenas 8% que acreditam em uma piora. 
Há ainda 21% de entrevistados neutros. Já entre os que 
estão confi antes com a vida fi nanceira nos próximos seis 
meses, 44% fi am sua confi ança na possibilidade de melhora 
da situação econômica do país e 34% esperam conseguir 
um aumento do salário ou um novo emprego.

Custo de vida impacta as famílias brasileiras e 
44% afi rmam ter ao menos um desempregado 
na família

O que mais tem pesado na vida fi nanceira familiar é o 
custo de vida, ponto citado por 53% dos entrevistados. Esta 
queixa tem sido a principal recorrência entre os brasileiros 
desde o início do ano passado. Em seguida aparece falta 
de emprego (19%), endividamento (14%) e queda dos 
rendimentos mensais (8%).

Em uma avaliação sobre aumento dos preços, a alta dos 
produtos comprados em supermercados foi apontada por 
84%. O mesmo percentual citou a conta de luz, enquanto 
70% destacou o preço dos remédios e 69% os combustíveis.

A sondagem também mostra que o desemprego conti-
nua sendo uma das grandes preocupações dos brasileiros. 
Os dados revelam que quatro em cada dez consumidores 

(44%) afi rmaram ter ao menos um desempregado em sua 
residência. Além disso, 41% que trabalham temem, em 
algum grau, serem demitidos. Mas, mais uma vez o viés 
do otimismo aparece, reforçado pelas perspectivas eco-
nômicas. Refl etindo quanto aos próximos seis meses, a 

maioria (45%) acredita que 
as oportunidades de vagas 
serão maiores, ante 34% 
que acreditam que estarão 
no mesmo nível de hoje e 
8% dos entrevistados que 
apostam que serão meno-
res. Entre os consumidores 
desempregados, a sondagem 
mostra que, na média, a 
procura por um emprego já 
dura quase 11 meses.

Na avaliação do atual cenário econômico e da própria vida fi nanceira, a percepção dos entrevistados melhorou 
em relação a janeiro, mas ainda permanece ruim.
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