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“Aconteça o que 
acontecer, o tempo 
e as horas sempre 
chegam ao fim, 
mesmo do dia mais 
duro dentre todos os 
dias”.
William Shakespeare (1564/1616)
Poeta, dramaturgo e ator inglês 
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O Ministério Público 
Federal (MPF) ajui-
zou ação civil pública 

para que a Agência Nacional 
de Mineração (ANM) seja 
obrigada a inspecionar todas 
as barragens de mineração 
no país, consideradas in-
seguras ou com segurança 
inconclusiva. Também devem 
ser fi scalizadas as estruturas 
consideradas seguras, mas 
que tenha Dano Potencial 
Associado (DPA) alto, isto é, 
aquelas que causariam grande 
impacto em caso de ruptura.

Conforme a ação, as es-
truturas inseguras ou com 
segurança inconclusiva, lo-
calizadas em Minas Gerais, 
deveriam começar a ser 

MPF move ação para obrigar 
Agência de Mineração a 
inspecionar barragens no país

inspecionadas em até 30 dias, 
com prazo para conclusão de 
relatório em 180 dias. Nas 
barragens com o DPA alto, situ-
adas em municípios mineiros, a 
inspeção se iniciaria em até 90 
dias e concluída em 240 dias. 
Em relação aos demais estados, 
a solicitação é para que todas 
as fi scalizações tenham início 
em no máximo 180 dias e sejam 
fi nalizadas em 360 dias.

Para que as inspeções sejam 
realizadas, o MPF quer que a 
União seja obrigada a fornecer 
os recursos humanos e fi nan-
ceiros necessários e, caso seja 
necessário, promova inclusive 
o deslocamento servidores de 
outros órgãos capacitados tec-
nicamente para a fi scalização 

de barragens. Também pede 
que a ANM e a União sejam 
obrigadas, no prazo de 180 
dias, a apresentar um plano 
de reestruturação da atividade 
de fi scalização de barragens 
no Brasil.

“Na Gerência Regional de 
Minas Gerais, antiga Superin-
tendência do DNPM, a situação 
não se destoa dessa realidade, 
pois somente quatro servidores 
estão na Divisão de Segurança 
de Barragens, sendo que dois 
foram relocados em dezembro 
de 2018, com a instalação da 
ANM. Frisa-se, nesse ponto, 
que apenas dois servidores 
possuem especialização em 
engenharia de barragens”, diz 
a ação.

A ausência de concursos 
públicos também está entre 
as questões levantadas pelo 
MPF, que acusa um sucate-
amento do órgão. “A falta 
de recursos financeiros não 

é justificativa para a não 
realização de contratações 
na ANM, uma vez que essas 
contratações ocorreram em 
outros setores. O cenário que 
hoje se desvela é resultado 

de uma opção dos gestores 
públicos federais”. Procu-
rada, a ANM informou que 
responderá as demandas 
apresentadas diretamente 
ao MPF (ABr).

Na ação, o MPF pede que a ANM e a União sejam obrigadas, no prazo de 180 dias, a apresentar 

um plano de reestruturação da atividade de fi scalização de barragens no Brasil.

A manutenção do decreto 
que isenta visto brasileiro para 
turistas dos Estados Unidos, 
Canadá, Japão e Austrália, foi 
defendido ontem (10), pelo 
ministro do Turismo, Marcelo 
Álvaro Antônio. Em audiência 
pública na Comissão de Desen-
volvimento Regional, o ministro 
destacou, no entanto, que o 
decreto é fundamental para a 
geração de emprego e renda 
no Brasil. Os quatro países que 
agora estão livres da exigência 
fi guram entre os 20 países que 
mais gastam com viagem no 
mundo. 

Enquanto a média de gastos 
de um viajante no Brasil é de 
859 dólares, levando em conta 
tempo médio de estadia e gasto 
do viajante comum, os viajantes 
desses países gastam quase o 
dobro, 1.566 dólares na mesma 
média de tempo. “Queremos 
geração de emprego e renda ou 
uma política de reciprocidade 
por si só?”, questionou o mi-
nistro, ao pedir aos senadores 
apoio também para aprovação 
do projeto, já aprovado pela 
Câmara, que permite que com-
panhias aéreas com 100% de 
capital estrangeiro atuem no 

Ministro do Turismo, Marcelo 

Álvaro Antônio, em audiência 

no Senado.

Embaixada nos EUA
O embaixador do Brasil nos Esta-

dos Unidos, Sérgio Amaral, foi remo-
vido do cargo, em portaria publicada 
ontem (10), no DOU. O ministro 
Ernesto Araújo assina a remoção. 
Não há informações sobre o nome do 
substituto. É a primeira mudança de 
postos no exterior anunciadas pelo 
governo federal. O presidente Jair 
Bolsonaro indicou, em mais de uma 
ocasião, que pretendia substituir os 
embaixadores em locais estratégicos 
para o governo brasileiro.

O governo de Cuba promul-
gou ontem (10) a nova Cons-
tituição do país, aprovada em 
referendo popular em fevereiro 
passado e que abre a ilha para 
o mercado privado. O ato de 
promulgação foi presidido pelo 
primeiro-secretário do Comitê 
Central do Partido Comunista, 
Raúl Castro, em uma ceri-
mônia solene na Assembleia 
Nacional. Em seu discurso, o 
ex-presidente disse que a Carta 
Magna “garante a continuidade 
da Revolução e o caráter irre-
vogável do socialismo”.

A nova Constituição foi apro-
vada em um referendo popular 
em 24 de fevereiro, com 86,85% 
dos votos. Entre outras coisas, 
o texto reconhece a proprieda-
de privada, o enriquecimento 
individual, a liberdade de im-
prensa e o Estado laico. Além 
disso, a Constituição garante 
a presunção de inocência em 
processos, proíbe a discrimi-
nação de pessoas LGBT, cria 
o cargo de primeiro-ministro 
como chefe de governo - o 
presidente permanecerá como 
chefe de Estado - e prevê um 
referendo sobre o casamento 
entre pessoas do mesmo sexo.

O projeto também fi xa em 

Miguel Díaz-Canel,

presidente de Cuba.

O presidente do Banco 
Central (BC), Roberto Cam-
pos Neto, destacou, durante 
evento nos Estados Unidos, 
que uma de suas prioridades 
na instituição é ampliar e tornar 
mais democrático o mercado 
de capitais no país, com a 
participação de mais famílias 
e empresas. A afi rmação faz 
parte de apontamentos das 
apresentações que está fazen-
do nas reuniões de Primavera 
do FMI e do Banco Mundial, 
que vão até domingo (14), em 
Nova York e Washington.

Outro objetivo de Campos 
Neto à frente da instituição fi -
nanceira é aprovar a autonomia 
legal do BC, o que, para ele, pode 
ajudar a reduzir o risco-país e a 
aumentar o crescimento de lon-
go prazo da economia brasileira.

Também é prioridade manter 
a infl ação baixa e estável, man-
tendo a “excelente condução da 
política monetária e continuar 
a aprimorar a comunicação”, 
afi rmou Campos Neto, acrescen-
tando que a aprovação e imple-
mentação de reformas e ajustes 
na economia são essenciais para 
manter a infl ação baixa no médio 
e longo prazos, para redução 
da taxa de juros e recuperação 

O ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Freitas, disse ontem 
(10) que as mudanças a serem 
propostas na CNH vão tornar 
mais rápida a punição de in-
frações graves. O objetivo é 
aumentar de 20 para 40 pontos 
o limite para suspender o docu-
mento. “Os órgãos de trânsito 
não estão tendo capacidade de 
processar e fazer a suspensão 
quando se atinge os 20 pontos”, 
ressaltou, após participar de se-
minário promovido pelo jornal 
Valor Econômico.

“As infrações, em sua maio-
ria, são bestas, muito leves. 
Então, no fi nal das contas, é 
burocracia”, disse. Por isso, au-
mentar o limite de pontuação é 
uma forma de abrir espaço para 
executar as sanções nos casos 
mais graves, como embriaguez 
ao volante. “A gente simplifi ca 
o processo de suspensão na-
quilo que é grave e aumenta 
a pontuação, até para que os 
órgãos tenham capacidade de 

As mudanças devem incluir o aumento do tempo de validade

da carteira de cinco para dez anos.
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Teve início ontem (10) a 
Campanha Nacional de Vacina-
ção contra a Gripe. O ministro 
da Saúde, Luiz Henrique Man-
detta, fez um apelo para que 
o público-alvo compareça às 
unidades de saúde para se imu-
nizar. A expectativa é imunizar 
58 milhões de pessoas até o dia 
31 de maio. O chamado do mi-
nistro foi feito principalmente 
aos grupos prioritários dessa 
primeira fase da campanha, que 
são as crianças de 6 meses a 
menores de 6 anos; as grávidas 
e as puérperas, mulheres até 45 
dias após o parto. 

O chamado foi feito pelo mi-
nistro durante cerimônia, em 
Porto Alegre, que marcou o lan-
çamento ofi cial da campanha. 
“Serão doses de vacina onde 

vamos garantir o inverno para 
aqueles que necessitam e evitar 
que aquela gripe se transforme 
em pneumonia, em tristeza e 
óbito”, disse Mandetta.

O governo federal enviou 
aos estados 63,7 milhões de 
doses da vacina. A partir do 
próximo dia 22, todo o públi-
co-alvo da campanha poderá 
receber a dose. Fazem parte 
desse grupo os trabalhadores 
da saúde, povos indígenas, 
idosos, professores de escolas 
públicas e privadas, pessoas 
com comorbidades e outras 
condições clínicas especiais, 
jovens de 12 a 21 anos sob 
medidas socioeducativas, 
funcionários do sistema pri-
sional e pessoas privadas de 
liberdade (ABr).

Banco de Imagens/ANA

Mudanças na CNH vão ‘facilitar punição’ 
de infração grave, diz ministro

“Estamos falando da primeira 
etapa de concessões de rodo-
vias federais na década de 1990. 
De lá para cá, trilhamos uma 
curva de aprendizado”, disse, 
referindo-se a estradas como 
a Presidente Dutra, que liga 
São Paulo ao Rio, e que tem 
contrato válido até 2021.

Também está em estudos a 
abertura de ao menos quatro 
portos ao capital privado. O 
governo pretende viabilizar a 
entrada do capital privado na 
Companhia Docas do Espírito 
Santo. “O modelo não está 
defi nido ainda: se vai ser uma 
abertura de capital com con-
trole do Estado ou se é uma 
concessão integral do ativo 
portuário mantendo a empre-
sa”, disse. Outros portos que 
devem ter a situação avaliada 
para uma possível abertura a 
investidores privados são os 
de Suape, em Pernambuco; 
São Sebastião; e de Santos 
(ABr).

processar naquilo que é leve”, 
disse.

As mudanças, que devem 
incluir o aumento do tempo de 
validade da carteira de cinco 
para dez anos, serão feitas por 
um projeto de lei. O texto será 
enviado até semana que vem ao 
Palácio do Planalto, que vai de-

cidir o momento mais oportuno 
para abrir a discussão com os 
parlamentares. “Isso tem que 
ser discutido pelo Congresso”, 
ressaltou, ao informar que o go-
verno pretende aproveitar o fi m 
dos contratos de concessões de 
rodovias federais para rever as 
condições. 

Ministro apela para 
público-alvo se 

vacinar contra a gripe

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, lança 

Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe.

Erasmo Salomao/Ministério da Saúde

Isenção de vistos para 
gerar empregos

Brasil e também moderniza a 
Lei Geral do Turismo.

“A abertura do capital es-
trangeiro é a melhor maneira 
que nós temos de promover 
a competitividade entre as 
empresas. Nós temos toda a 
garantia de que esse processo 
vai ser exitoso na redução do 
valor das passagens aéreas”, 
defendeu Marcelo Álvaro, 
acrescentando que a medida 
é fundamental para o aumen-
to de rotas. Outra proposta 
considerada estratégica, que 
também depende do Congres-
so, é o projeto que transforma 
a Embratur em uma agência 
de promoção internacional do 
Brasil como destino no exterior.

“A Embratur hoje é uma 
autarquia especial ligada ao 
Ministério do Turismo, o que a 
engessa, e muito, a sua própria 
atuação da promoção do Brasil 
no exterior, e também na pro-
moção dos grandes eventos”, 
criticou (ABr).

Cuba promulga Constituição que 
reconhece propriedade privada

cinco anos o mandato do pre-
sidente, com direito a uma 
reeleição, e impõe 60 anos 
como idade máxima para se 
candidatar - dessa forma, o 
atual mandatário do país, Miguel 
Díaz-Canel, 58, não poderia ten-
tar a reeleição. Por outro lado, 
a nova Constituição não muda 
a regra de partido único e man-
tém o monopólio do Estado na 
posse de terras. Os conceitos de 
economia planifi cada e de país 
comunista também foram man-
tidos. “Apenas no socialismo e 
no comunismo o ser humano 
alcança sua dignidade plena”, 
diz a Carta Magna (ANSA).

Ampliação do mercado de 
capitais e autonomia do BC

econômica sustentável.
Segundo o presidente do BC, 

é preciso buscar as mudanças 
que permitam o desenvolvi-
mento do mercado brasileiro 
de capitais. “A esse respeito, 
medidas de ajuste fi scal tam-
bém podem contribuir. Colo-
car as contas públicas em um 
caminho equilibrado, através 
de um ajuste fi scal e de uma 
reestruturação patrimonial, 
gera efeitos multiplicadores 
no mercado de capitais, resul-
tando em maior diversifi cação 
desse mercado e aumento do 
número de transações” (ABr).
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Presidente do BC,

Roberto Campos Neto.
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Não se pode negar 
a diferença

Uma questão que tem 

ocupado os debates 

sobre a reforma da 

Previdência diz 

respeito à diferença da 

aposentadoria entre 

homens e mulheres

Considerando o siste-
ma atual, tem-se que 
mulheres podem se 

aposentar ao completar 60 
anos, enquanto a idade exi-
gida para os homens é de 65 
anos. Essa e outras regras, 
em tese, colocariam a mulher 
em uma posição privilegiada. 
“Em tese”, pois na prática a 
diferença de idade entre ho-
mens e mulheres foi pensada 
considerando circunstâncias 
que se mantêm atuais. 

Pesquisas retratam com 
clareza a desigualdade laboral 
entre homens e mulheres, 
considerando aspectos como 
o tempo gasto com afazeres 
domésticos, a proporção de 
ocupados em trabalho por 
tempo parcial e os rendimentos 
médios de trabalho. Os dados 
que serão explorados a seguir 
constam na pesquisa de 2016, 
divulgados no estudo Estatís-
ticas de Gênero: indicadores 
sociais das mulheres no Brasil, 
do IBGE, com atualizações 
até 2018.

Com relação ao tempo gasto 
com afazeres domésticos, no 
qual se inclui o tempo dispen-
sado com o cuidado de outras 
pessoas (fi lhos e outros fami-
liares), tem-se que mulheres 
gastam, semanalmente, cerca 
de 18,1 horas, enquanto ho-
mens gastam, em média, 10,5 
horas. Disso se segue que mu-
lheres dedicam aos cuidados 
domésticos cerca de 73% mais 
horas que os homens, o que 
acaba por refl etir em número 
signifi cativamente maior de 
mulheres em trabalhos par-
ciais, de até 30 horas semanais 
(28,2% contra 14,1%). 

Tais fatores, conjugados com 
outros, como a segregação 
ocupacional e a discriminação 
no mercado de trabalho, refl e-
tem em clara diferença salarial 

entre os gêneros, sendo que 
mulheres recebem cerca de ¾ 
do que recebem os homens. O 
fato dos cuidados domésticos 
e com familiares não serem 
trabalhos remunerados e, con-
sequentemente, sobre os quais 
não se recolhe contribuição 
para fi ns previdenciários, não 
é justifi cativa para se buscar 
a equiparação da idade de 
aposentadoria entre homens 
e mulheres. 

Antes o contrário: os cui-
dados domésticos e com 
familiares, que caracterizam 
a chamada dupla (ou mesmo 
tripla) jornada feminina, re-
presentam trabalhos de claro 
interesse social e coletivo - e, 
como tal, devem ser consi-
derados. Como na maioria 
significativa dos casos tais 
afazeres domésticos são rea-
lizados por mulheres, tem-se 
como justa sua consideração 
para fi ns de diferenciação na 
aposentadoria. 

Até porque, em última aná-
lise, são trabalhos que igual-
mente benefi ciam ao homem 
e à família como um todo. 
Logo, exigir maior tempo de 
contribuição ou de idade para 
os homens corresponde a uma 
forma de equilibrar as dispari-
dades laborais existentes.

A expectativa de vida, que 
é maior no caso das mulheres 
(79,6 anos contra 72,5 anos, 
conforme dados de 2017), 
tampouco pode ser levada 
em consideração para fi ns de 
equiparação. Considerando 
nosso contexto sociocultural, 
percebe-se que, mesmo após 
a aposentadoria, muitas mu-
lheres prosseguem cuidando 
da casa e da família, sendo 
comuns os casos nos quais as 
avós se responsabilizam pelos 
netos. 

Sendo assim, a aposenta-
doria de fato das mulheres é, 
muitas vezes, ilusória. Nada 
mais justo, portanto, que a 
manutenção da diferença de 
idade entre homens e mulheres 
para fi ns de aposentadoria.

 
(*) - Doutor em Direito pela USP. É 
professor na Escola de Direito da 

Universidade Positivo.
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News@TI
Principais riscos de novas tecnologias emergentes 
no Brasil 
@Foram apontadas ameaças nas tecnologias emergentes por mem-

bros brasileiros do IEEE - maior organização profi ssional dedicada 
ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade. Para André 
Leon S. Gradvohl e Jacob Scharcanski, respectivamente pesquisador 
da Universidade de Campinas (UniCamp) e professor do Instituto de 
Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
são vulneráveis à violação de dados no País: mensagens trocadas 
por sensores e dispositivos de sistemas ligados ao setor público; co-
municação entre equipamentos industriais; informações obtidas no 
monitoramento de sinais vitais de pacientes; dados transacionados 
em aplicativos de mobilidade e a utilização de biometria facial para 
a identifi cação de pessoas. Segundo os especialistas, talvez a ameaça 
mais séria de ataques à segurança e à privacidade de dados resida no 
ataque a equipamentos, câmeras e sensores usados em sistemas de 
“cidades inteligentes”. Entre as estratégias de prevenção aos riscos, 
recomendam protocolos de comunicação mais seguros e tolerantes 
a falhas na rede, mecanismos de criptografi a e redes devidamente 
segmentadas, em combinação com um conjunto de instruções pro-
gramadas em dispositivo de hardware.  

Banco com soluções em criptomoeda
@O CriptBank funciona como um banco convencional, aliando os 

ambientes bancário e de Exchange,  mas com o diferencial de 
operar também com soluções em criptomoeda, sistema já comum em 
países da Europa e que agrega modernidade, efi ciência e confi ança. O 
correntista pode fazer todas as transações fi nanceiras, como pagar e 
receber contas, transferências e depósitos, além de investir, fi nanciar, 
utilizar cartão de crédito, dentre outros serviços do vasto portfólio do 
banco, optando sempre por despender moeda corrente ou criptomoeda 
(dinheiro eletrônico descentralizado). Além da vantagem da escolha, 
outro grande benefício é que a maioria das operações bancárias no 
CriptBank é isenta de taxas e as poucas transações cobradas são 
calculadas segundo alíquotas até 90% inferiores que as dos bancos 
tradicionais. “As grandes oportunidades nascem de saber aproveitar 
as pequenas. O CriptBank chega ao Brasil com o compromisso de 
normatizar as operações do mercado fi nanceiro digital e difundir 
esse tipo de sistema, que já é uma realidade na Europa e o futuro da 
maneira como o mundo lida com o dinheiro”, destaca o presidente, 
Santiago Gasull (www.criptbank.com).

ricardosouza@netjen.com.br
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Ciência e Tecnologia

Bruno Henriques (*)

Ou seja, os avanços tecnológicos 
agora permitem trabalharmos com 
uma quantidade imensa de dados 

que, por consequência, nos levam a um 
ganho de efi ciência nas nossas atividades 
do cotidiano. A evolução é tão grande que 
muitos consideram estarmos vivendo uma 
nova "revolução industrial", em que a nova 
fonte de energia são os dados.

Para 77% dos brasileiros, a Inteligência 
Artifi cial se tornará parte do cotidiano, de 
acordo com o levantamento Trends 2.0" da 
Crowd DNA de setembro de 2018. Sendo 
assim, muitas empresas já começaram a 
investir e se destacar no ramo. Acredito que 
a Inteligência Artifi cial será a força motriz 
para as principais mudanças em todas as 
indústrias no mundo, seja para trazer mais 
produtividade e efi ciência para os negócios, 
ou para tornar a relação das empresas com 

Inteligência Artifi cial: Brasil pode ser palco 
de grandes mudanças no setor

A Inteligência Artifi cial é um tema que está cada vez mais em evidência, já que este avanço da tecnologia traz 
sistemas que tomam decisões cada vez mais precisas, similares e às vezes melhores que humanos

O texto recebeu 119 votos a 
favor e apenas um contra 
na Câmara dos Represen-

tantes e depende apenas da san-
ção da governadora-geral Patsy 
Reddy, representante da rainha 
Elizabeth II no país, para virar 
lei. Durante a sessão no Par-
lamento, a primeira-ministra 
Jacinda Ardern fez um discurso 
emotivo, citando as dezenas de 
feridos pelo terrorista austra-
liano Brenton Tarrant. “Eles 
carregarão limitações por toda 
a vida, e isso sem considerar o 
impacto psicológico. Estamos 
aqui para eles. Não entendia 
como armas que causam tanta 
destruição e mortes em larga 
escala podiam ser obtidas 
legalmente neste país”, disse.

O projeto só foi rejeitado 
pelo partido libertário ACT, 
que tem apenas um assento no 
Parlamento. A iniciativa prevê 
um esquema de “recompra” 
no qual proprietários de ar-
mas semiautomáticas possam 
entregá-las à polícia em troca 

Muçulmanos homenageiam vítimas de atentado em Christchurch, na Nova Zelândia.

Vendido pelo valor recorde 
de US$ 450,3 milhões (R$ 
1,5 bilhão na cotação da épo-
ca) em novembro de 2017, 
o quadro “Salvator Mundi”, 
atribuído a Leonardo da Vinci, 
estaria desaparecido desde 
que deixou os salões da casa 
de leilões Christie’s, em Nova 
York.

Um mês após a histórica 
venda, o departamento de 
cultura de Abu Dhabi anun-
ciou que a pintura - que 
retrata Jesus Cristo com uma 
bola de vidro na mão - seria 
exposta em uma filial do 
Museu do Louvre no emira-
do, mas uma exposição da 
obra prevista para setembro 
passado foi cancelada sem 
explicações.

Desde o leilão, segundo uma 
reportagem do jornal The New 
York Times, não há sinais do 
paradeiro de “Salvator Mun-
di”. De forma privada, de acor-
do com o diário, funcionários 
do Louvre de Abu Dhabi dizem 
não saber onde está a pintura, 
mas ninguém comenta o caso 
abertamente. O NYT diz que o 

Paradeiro da obra de Da Vinci é desconhecido desde leilão.

Netanyahu obtém vitória 
nas eleições em Israel

Com mais de 99% dos 4 milhões 
de votos apurados em Israel, o 
primeiro-ministro israelense, Ben-
jamin Netanyahu, obteve a vitória 
com 26,27%, enquanto em segundo 
lugar fi cou o general Benny Gantz, ex-
-ministro da Defesa, que conquistou 
25,95%. Nestas releições, 64,6% dos 
6,3 milhões de eleitores participaram.

A vitória de Netanyahu o coloca 
como um recordista no cargo, 
ocupando-o pela quinta vez. A 
conquista se deve à coalizão dos 
partidos religiosos e conservadores 
com o Likud (partido político de 
Israel, que congrega o centro-direita 
e a direita conservadora). “Agrade-
ço aos cidadãos de Israel por sua 
confi ança”, disse nas redes sociais.

O principal opositor do Partido 
Azul e Branco (cores da bandeira de 
Israel), de centro, liderado por Gantz, 
também se considera vitorioso devido 
à pequena margem de diferença entre 
ambos. Os eleitores foram às urnas 
para escolher os parlamentares do 
Knesset (Parlamento), que tem 
120 lugares. Nos últimos dias da 
campanha, Netanyahu se compro-
meteu a anexar partes da Faixa de 
Gaza ocupada. A iniciativa encerra a 
perspectiva de paz com os palestinos.

O candidato de oposição Benny 
Gantz, da aliança centrista Azul 
e Branco, reconheceu a derrota. 
“Aceitamos a decisão do povo”, de-
clarou Gantz, já prevendo uma nova 
campanha em 2020 por causa dos 
problemas do premier com a Justiça. 
“Transformaremos o Parlamento em 
um campo de batalha e tornaremos a 
vida do Likud amarga”, disse (ANSA).
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Parlamento da Nova Zelândia 
proíbe armas semiautomáticas
Menos de um mês depois do atentado terrorista que matou 50 pessoas em duas mesquitas de 
Christchurch, o Parlamento da Nova Zelândia aprovou ontem (10), por ampla maioria, um projeto para 
banir armas semiautomáticas e fuzis de assalto

de uma compensação fi nancei-
ra. Após a entrada em vigor da 
lei, quem possuir armas do tipo 
estará sujeito a penas de até cin-
co anos de prisão. As exceções 
são armas de colecionadores ou 
para uso em controle de pragas.

“Estamos aqui porque 50 

pessoas morreram e não têm 
voz. Nós estamos aqui como sua 
voz. Hoje podemos usar essa 
voz com sabedoria”, declarou 
Ardern, lembrando que em 
poucas ocasiões o Parlamento 
se mostrou tão unido como na 
aprovação desse projeto.

Tarrant, 28 anos, é defensor 
da supremacia branca e crítico 
da imigração. No atentado, 
realizado em 15 de março, o 
australiano usou cinco armas, 
incluindo um fuzil semiauto-
mático, todas elas adquiridas 
legalmente (ANSA).

Onde está ‘Salvator Mundi’, o 
quadro mais caro da história?

governo da França ainda espera 
exibir o quadro em uma expo-
sição “histórica” no Louvre de 
Paris no fi m de 2019, quando 
se celebra o 500º aniversário 
da morte de Da Vinci.

“Salvator Mundi” foi adqui-
rido de forma anônima, mas 
diversas reportagens feitas 
em 2017 revelaram que o com-
prador era ligado ao príncipe 
herdeiro da Arábia Saudita, 
Mohammed bin Salman, líder 
“de facto” do país. O jornal 
americano especula que o 
próprio “MbS” tenha desistido 
de ceder a obra a Abu Dhabi e 

decidido fi car com ela, mas 
outra hipótese é de que o real 
proprietário tema o escrutínio 
do público e de especialistas 
- a atribuição do quadro a Da 
Vinci não é unânime no mundo 
da arte.

“É muito injusto privar os 
amantes da arte e muitas 
outras pessoas que se sen-
tiram comovidas por essa 
pintura, uma obra-prima tão 
extraordinária”, disse ao New 
York Times Dianne Modestini, 
professora do Instituto de 
Belas Artes da Universidade 
de Nova York (ANSA).

os consumidores super-personalizadas. Por 
isso, o conselho para as organizações é seguir 
no caminho de revolucionar os negócios com 
o uso de aprendizado de máquina cada vez 
mais humanizado para um completo aten-
dimento aos clientes, além de aplicar novos 
aspectos tecnológicos e criar oportunidades 
para as companhias e seus consumidores.

Sabemos que há muito o que explorar 
quando se fala de Inteligência Artifi cial, 
principalmente no lado da efi ciência com 
algoritmos e gerenciamento de dados - como 
nas previsões de tempo de entrega e reco-
mendações personalizadas. Por isso, o ideal é 
buscar inspirações de todo o mundo e elevar 
as expectativas para avançar mais rápido e 
oferecer melhores experiências aos clientes 
usando a tecnologia. Estar disposto a revolu-
cionar o mercado e tomar riscos é essencial.

(*) É VP de Inteligência Artifi cial de Grupo Movile, 
líder em marketplaces móveis.
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3043-4171
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A - Banho Divertido
Oscar, Lilinha, Sofi a e Valentim são os novos personagens dos ‘livros 
de banho’, que a Catapulta Editores acaba de lançar. Impermeáveis, os 
livros podem ser usados na hora do banho e cada um possui um bichinho 
protagonista, que acompanha a história e pode ser utilizado na banheira. 
A coleção possui quatro títulos diferentes com seis páginas, e é indicado 
para bebês acima de 6 meses. Os títulos são: “Oscar Explora o Fundo 
do Mar”, “Lilinha Adora Cosquinha”, “Sofi a e Seus Amigos Se Divertem 
Debaixo D’água” e “O Dia de Valentim, o Pinguim”. Macios e resistentes, 
os livros vêm em uma bolsinha plástica de zíper e um bonequinho do 
personagem. Mais informações no (www.catapulta.net).

B - Profi ssionais de Comunicação 
A Comissão Europeia de Turismo abriu inscrições para a 30ª edição do 
Prêmio Europa de Comunicação, voltado aos profi ssionais de Comuni-
cação que produzem conteúdo sobre turismo na Europa. Os inscritos 
estarão concorrendo em três categorias, e o vencedor em cada uma das 
categorias ganhará uma viagem com acompanhante para a Europa. O 
conteúdo inscrito deve se encaixar em uma das categorias disponíveis de 
acordo com o canal em que a mensagem é transmitida, sendo: Categoria 
Melhor Matéria Impressa; Categoria Melhor Matéria Audiovisual; e Ca-
tegoria Melhor Matéria Online. Incrições pelo link (www.premioeuropa.
com.br). Mais informações: (www.etc-corporate.org).

C - Proteção de Dados
O Ibmec SP vai lançar um novo centro de pesquisa focado em abordar 
assuntos contemporâneos e relevantes para as empresas e para a 
sociedade. É o Weblab Ibmec, que focará em pesquisas e discussões 
pertinentes ao setor de Mídia e Internet, como fake news, censura e 
responsabilidade. São dois projetos de pesquisa aprovados:  um deles 
abordará a responsabilidade civil dos intermediários – como Facebook, 
Instagram, Twitter, Linkedin e Pinterest - pelo conteúdo de fake news 
postado nessas mídias sociais. Já o outro projeto previsto vai abordar 
a legislação de proteção de dados, tema muito em voga na atualidade. 
Saiba mais em: (http://www.ibmec.br/).

D - Pontes, Viadutos e Barragens
O Sindicato dos Engenheiros no Estado (SEESP) realiza no próximo 
dia 16 (terça-feira), às 13h, em seu auditório (Rua Genebra, 25), o 

seminário “Pontes, viadutos, barragens e a conservação das cidades 
– Engenharia de manutenção para garantir segurança e qualidade 
de vida”. O objetivo da atividade é reunir especialistas que possam 
contribuir com diagnóstico da situação nos diversos segmentos e 
propor medidas técnicas e administrativas que tragam segurança 
à população e possibilitem o uso racional dos recursos públicos. A 
participação é gratuita e aberta ao público. Inscrições pelo e-mail: 
(sindical@seesp.org.br). 

E - Aloe Vera
A multinacional americana Forever Living - líder mundial no cultivo, 
processamento e distribuição de produtos à base de Aloe Vera - chega 
a Teresina para atender à crescente demanda de produtos da marca 
no Nordeste. Com 40 anos, a empresa expandiu-se globalmente e hoje, 
opera com sedes próprias em mais de 160 países e com um volume 
anual de vendas superior a 2 bilhões de dólares. Seus produtos são 
distribuídos por mais de 9 milhões de FBO’s (Forever Business Ow-
ner) nos cinco continentes. O modelo de negócio adotado possibilita 
a melhora da qualidade de vida de inúmeras famílias. Quem o adota 
não se benefi cia somente das vendas, mas de algo que pode oferecer 
às famílias renda residual por várias gerações. Saiba mais em: (www.
foreverliving.com.br). 

F - Obstáculos do Mercado
A HSM Educação Corporativa traz ao Brasil a segunda edição do Sin-
gularityU Brazil Summit, com tema “Brasil Elevado à sua Potência”, no 
qual serão abordados os 8 desafi os globais defi nidos pela Singularity 
University nas áreas de energia, saúde, comida, educação, meio ambiente, 
fi nanças, segurança pública e infraestrutura. Acontece nos dias 11 e 12 
de junho, no São Paulo Expo. Serão analisados como os avanços tecno-
lógicos transformam o mundo. Além disso, a expectativa é mapear os 
obstáculos e oportunidades primordiais do Brasil que acabam impactando 
a sociedade, a economia e os negócios nacionais. Mais informações em: 
(https://goo.gl/JjR4HH).

G - Universo da Cutelaria
Nos dias 4 e 5 de maio, no Centro de Convenções Frei Caneca, acon-
tece a 7ª Mostra Internacional de Cutelaria, que reune fabricantes de 
machados, espadas, facas e outros instrumentos de corte. Os visitantes 

poderão participar de várias palestras no palco “History” e ainda terão 
acesso às lutas medievais, combates com facas, competição de cortes 
e a uma estação de afi ação. Oportunidade de conhecer a verdadeira 
essência da cutelaria artesanal, desde a criação das peças até sua 
funcionalidade. Artesãos trocarão experiências com os visitantes, que 
apreciarão todas as etapas do processo de fabricação das ferramentas. 
Outras informações você encontra no site: (www.mostrainternacio-
naldecutelaria.com).

H - Evento Gastronômico
Gastronomia e literatura terão um encontro inusitado no evento 
“Sex and the Kitchen”, promovido no dia 4 de maio pelo Wood Ho-
tel, de Gramado. O chef Rodrigo Bellora usará o livro escrito pelo 
blogueiro Alessander Guerra, do ‘Cuecas na Cozinha’, para criar um 
menu inspirado pela obra literária. A experiência promete aguçar os 
sentidos dos hóspedes, que terão a oportunidade de se deliciar com 
as criações de Bellora e se divertir com a leitura, pelo próprio autor, 
de trechos do livro antes da apresentação de cada etapa do menu, 
trilha sonora especial e, por fi m, sessão de autógrafos. “Sex and the 
Kitchen” é um romance antenado com a atualidade e as difi culdades 
dos relacionamentos na era das redes sociais. Mais informações: 
(www.hotelwood.com.br).

I - Inovação Aberta
A Liga Ventures acaba de abrir as inscrições para o quarto ciclo de 
aceleração da Liga AutoTech, programa de inovação aberta que irá 
prospectar, selecionar e acelerar startups em conjunto com grandes 
empresas dos setores de mobilidade, transporte, logística e da indústria 
automobilística. Serão selecionadas 6 startups para este ciclo, em temas 
como gestão de mobilidade, insurtechs, serviços para frotas, varejo, 
compra e venda de veículos, logística, big data e analytics, telemetria, 
combinação e otimização de modais e meios, rastreamento e pagamen-
tos móveis. As interessadas podem se inscrever pelo site: (https://liga.
ventures/autotech).  

J - Problemas com Voos
A start-up Quick Brasil foi desenvolvida por empresários no Global 
Entrepreneurship Bootcamp 2017, como parte de um programa do Ins-
tituto de Tecnologia de Massachusetts.  A plataforma dá suporte prático 
e rápido a quem teve voos atrasados, cancelados, com overbooking ou 
extravio de bagagens. Assim que o passageiro relata o caso, os consultores 
avaliam gratuitamente o problema e, a seguir, caso haja real direito à 
reparação, propõem uma indenização imediata no valor de mil reais, em 
depósito na conta bancária. Ao receber a compensação, o consumidor 
renuncia receber qualquer outro valor referente ao caso. A start-up, por 
sua vez,  reivindica a retratação com a companhia, assumindo os riscos 
e resultados. Saiba mais em: (www.quickbrasil.org).

A - Banho Divertido
Oscar, Lilinha, Sofi a e Valentim são os novos personagens dos ‘livros 

seminário “Pontes, viadutos, barragens e a conservação das cidades 
– Engenharia de manutenção para garantir segurança e qualidade 
de vida” O objetivo da atividade é reunir especialistas que possam

O sucesso das empresas 

passa cada vez mais 

pela reputação que a 

marca tem no mercado

Elas oferecem produtos 
e serviços de qualidade, 
mas o que as diferen-

ciam é justamente o modo 
como constroem a imagem 
e como se relacionam com o 
mercado e com seus clientes. 
Esse reconhecimento tem a 
ver com os propósitos que 
a empresa defi niu para sua 
existência.

O poder da marca se traduz 
no quanto ela é conhecida e 
reconhecida. Uma empresa 
precisa ter identidade própria 
e conseguir se comunicar com 
seu público-alvo. Esse diálogo, 
compromisso e responsabili-
dade devem ter frequência e 
consistência para que a marca 
esteja na mente do público-
-alvo.

Alguns componentes fo-
mentam ainda mais o valor da 
marca, como, por exemplo, 
criar ações inovadoras de 
relacionamento e experiência 
para seus clientes, entregar 
produtos ou serviços com 
qualidade resolvida, qualifi car 
tecnicamente e de forma sis-
temática seus colaboradores 
e estar muito atualizada para 
trabalhar como trust advisor 
de seus clientes. É importante 
ser lembrado por clientes e 
parceiros e, mais ainda, qual o 
nível de contribuição que sua 
empresa pode oferecer.

As empresas podem aumen-
tar seu poder de marca com 
ações bem simples, como cam-
panhas de marketing, atuação 
em rede social ou divulgação 
de casos de sucesso. O objetivo 
é se tornar tão parceira de seu 
cliente que ele aceite ser uma 

referência sua para o mercado. 
No entanto, qualquer que seja 
a iniciativa, ela deve ser execu-
tada com excelência, seguindo 
processos e metodologia, 
necessariamente ter métrica 
e mensuração de resultados 
obtidos. Com isso você saberá 
se deve repeti-la ou não.

Administrar a imagem de 
uma empresa é algo desafi ador, 
pois muitos dos funcionários 
estão de alguma forma em 
contato com o cliente e são 
responsáveis por manter a im-
pressão criada e, quando pos-
sível, melhorá-la ainda mais. 
Temos diversos “momentos da 
verdade” no relacionamento 
com o cliente, e quando algo 
não ocorre da forma prevista, 
fatalmente, a imagem da em-
presa será prejudicada. 

Esse impacto negativo pode 
estar relacionado ao atendi-
mento, à comunicação estabe-
lecida ou à qualidade dos pro-
dutos ou serviços prestados, 
e poderá ser maior ou menor 
dependendo da expectativa 
ou percepção do cliente. É 
sempre a opinião dele que faz 
a diferença no fi m do dia.

Com isso em mente, é impor-
tante ressaltar que construir 
uma marca e consolidá-la no 
mercado leva tempo, mas, 
como a história demonstra, 
basta apenas um erro para 
destruir o que levou décadas 
para ser consolidado. Prin-
cipalmente na era das redes 
sociais, é necessário que as em-
presas cada vez mais cuidem 
de sua imagem para continuar 
prosperando em um mercado 
competitivo. 

(*) - É diretora de Alianças e 
Marketing na Service IT, integradora 

de soluções e serviços de TI 
especializada em outsourcing e 

consultoria.

Elaine Póvoas (*)

O Conselho dos Ministros 
da Itália aprovou um decreto 
que institui um fundo de pelo 
menos 100 milhões de euros 
para proteger “marcas histó-
ricas” do país. A medida faz 
parte do chamado “Decreto 
Crescimento”, pacote de 
ações para reativar a economia 
italiana. Por se tratar de um 
decreto-lei, a iniciativa tem 
entrada em vigor imediata 
como medida provisória, e o 
Parlamento terá de votá-la em 
um prazo de 60 dias.

A partir de agora, o Ga-
binete Italiano de Patentes, 
ligado ao Ministério do De-
senvolvimento Econômico, 
terá um registro especial para 
marcas históricas, ou seja, 
aquelas com mais de 50 anos 
de existência. A inscrição nes-
se registro se dará a pedido 
do proprietário da empresa 
ou por iniciativa do próprio 
governo, caso a companhia 
demonstre a intenção de 
fechar sua fábrica. A medida 
foi criada em meio à crise na 
tradicional marca de choco-
lates Pernigotti, fundada em 
1868 e cuja fábrica de Nova 

Projeto evitará fechamento de empresas com mais de 50 anos. 

Na foto, protesto de trabalhadores da marca

de chocolates Pernigotti, em Roma.

Custo da construção 
subiu 0,52% em 
março

O Índice Nacional da Constru-
ção Civil (Sinapi), calculado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), registrou 
inflação de 0,52% em março. A 
taxa ficou acima do 0,21% de 
fevereiro e do 0,14% de março do 
ano passado. O Sinapi acumula 

taxa de 4,86% em 12 meses, 
acima dos 4,47% dos 12 meses 
anteriores.

Com a alta, o custo nacional da 
construção, por metro quadrado, 
subiu para R$ 1.126,82. O custo 

dos materiais aumentou 0,79% 
e passou a ser de R$ 588,23 por 
metro quadrado. Já a mão de 
obra ficou 0,23% mais cara e 
passou para R$ 538,59 por metro 
quadrado (ABr).

Aumentou a 
infl ação para 
famílias com 
renda mais 
baixa 

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC), 
que mede a variação de 
preços da cesta de consu-
mo de famílias com renda 
até cinco salários mínimos, 
subiu para 0,77% em março. 
A taxa é superior ao 0,54% 
de fevereiro e a maior para 
meses de março desde 2015 
(1,51%). O INPC acumula 
taxa de 1,68% no ano, a 
maior para o período desde 
2016 (2,93%). Em 12 meses, 
a taxa acumulada chega a 
4,67%.

Segundo dados divulgados 
ontem (10) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE), o INPC 
fi cou acima do IPCA, que 
mede a infl ação ofi cial e que 
registrou taxa de 0,75% em 
março e 4,58% em 12 meses. 
Os produtos alimentícios ti-
veram alta de preços de 1,5% 
em março, contra 0,94% em 
fevereiro. O agrupamento 
dos não alimentícios teve 
infl ação de 0,45%, contra 
0,37% em fevereiro (ABr).

Nesta etapa, as empre-
sas devem informar os 
eventos não periódicos, 

ou seja, os dados dos trabalha-
dores e seus vínculos com a 
empresa, segundo a Secretaria 
do Trabalho do Ministério da 
Economia. O eSocial para as 
empresas optantes do Simples 
está disponível desde 10 de 
janeiro, quando foi liberado o 
primeiro módulo.

Nele, os empregadores de-
vem se cadastrar e alimentar 
o sistema com informações 
relevantes para posterior ca-
dastro de empregados e folha de 
pagamento, por meio de tabelas 
defi nidas no manual do eSocial.

Segundo a secretaria, quem 
não conseguiu preencher os 
dados da primeira fase no 
sistema ainda poderá fazer o 
cadastramento. Mas as empre-

As empresas devem informar os dados dos trabalhadores e seus 

vínculos com a empresa.
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Empresas do Simples Nacional 
entram na 2ª etapa do eSocial

O módulo da segunda fase de implantação do eSocial para as empresas optantes do Simples Nacional 
já está disponível

sas precisam informar, além 
de suas tabelas, os dados dos 
trabalhadores de sua empresa, 
referentes à segunda etapa.

O passo seguinte dessas 
empresas no eSocial será em 
julho deste ano, quando elas 
deverão informar os chamados 
eventos periódicos, que são as 
informações sobre a folha de 
pagamento. Na quarta e última 
fase, serão exigidas as infor-
mações relativas à segurança e 
saúde dos trabalhadores. Mas a 
implantação deste item ocorrerá 
apenas em julho de 2020. O gru-
po das empresas optantes pelo 
Simples engloba 3 milhões de 
empresas com vínculos ativos. 
É formado também por empre-
gadores pessoa física (exceto 
domésticos), produtores rurais 
pessoas físicas e entidades sem 
fi ns lucrativos (ABr).

Itália cria fundo para 
proteger ‘marcas históricas’

Ligure, no Piemonte, corre o 
risco de fechar as portas.

O decreto obriga as “marcas 
históricas” a comunicarem 
ao governo um eventual en-
cerramento das atividades. 
Dessa forma, o Ministério do 
Desenvolvimento Econômico 
tentará buscar um comprador 
ou identifi car alternativas para 
garantir os empregos e o uso 
da marca. O governo também 
será responsável pela gestão 

do fundo criado para tutelar 
essas empresas, que terá 
capital inicial de 100 milhões 
de euros.

O “Decreto Crescimento” 
também estabelece a criação 
de um selo “made in Italy” 
voltado especifi camente para 
produtos italianos vendidos 
no exterior. O objetivo é com-
bater itens de outros países 
que tentam emular uma falsa 
ligação com a Itália (ANSA).

O presidente do STF, ministro 
Dias Toffoli, marcou para 20 de 
novembro o julgamento sobre a 
validade das regras de divisão 
dos royalties do petróleo explo-
rado em estados e municípios. 
Em março de 2013, a ministra 
Cármen Lúcia suspendeu 
liminarmente parte da nova 
Lei dos Royalties do Petróleo. 
Na época, a liminar atendeu 
inteiramente ao pedido do Rio 
de Janeiro, que alegou afronta 
a várias regras da Constituição, 
por interferir em receitas com-
prometidas. O estado alegou 

perdas imediatas de mais de 
R$ 1,6 bilhão, ou R$ 27 bilhões 
até 2020. 

Em 2013, o Congresso apro-
vou a lei que redistribuiu ren-
dimentos com a exploração de 
petróleo e derivados. No en-
tanto, a então presidente Dilma 
Rousseff vetou parte do texto, 
entendendo que a nova divisão 
não podia afetar os contratos já 
em vigor. Os vetos foram derru-
bados pelo Legislativo, levando 
os estados produtores a acionar 
o STF como última forma de 
suspender a lei (ABr).

Julgamento sobre royalties
do petróleo
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De grão em grão,
o campo enche o PIB

e preserva o ambiente

Produtores e 

empresários do 

agronegócio, em sua 

grande maioria, são os 

primeiros interessados 

na preservação

É uma boa notícia para 
a economia nacional o 
anúncio que acaba de 

ser feito pelo IBGE, de que, em 
2019, a safra de grãos, abran-
gendo cereais, leguminosas e 
oleaginosas, será 3,1% maior 
do que a de 2018. Serão 233,4 
milhões de toneladas de soja, 
milho, feijão, arroz e outros 
produtos para abastecer o mer-
cado interno, aumentar nossas 
exportações, fornecer matéria-
-prima para a agroindústria e 
incrementar a já substantiva 
participação da agropecuária 
na composição do PIB.

Os números, além de indi-
carem bem-vinda retomada 
do crescimento da safra de 
grãos, depois da queda de 5,9% 
no ano passado em relação a 
2017, reforçam o signifi cado 
do agronegócio para o País e 
a importância de que, no novo 
governo, a atividade seja objeto 
de políticas públicas efi cazes. 

Nesse sentido, são animado-
ras as primeiras sinalizações da 
ministra da Agricultura, Tereza 
Cristina, quanto às metas de 
conquistar mais mercados, im-
plementar o crédito, melhorar 
as estradas para escoamento 
da produção e modernizar a 
infraestrutura. De fato, preci-
samos muito desses avanços!

Também responde à expec-
tativa dos produtores — e 
à proatividade da maioria 
deles em cumprir a legislação 
referente à vegetação e aos 
mananciais —, a declaração da 
ministra de que o Brasil é um 
país com legislação ambiental 
avançada, que soube preservar 
suas fl orestas nativas e matas 
ciliares. 

Trata-se de referência à res-
ponsabilidade ambiental dos 
empresários do agronegócio, 
pois, obviamente, o País ainda 

precisa avançar muito no to-
cante ao combate ao desmata-
mento ilegal e nos projetos de 
redução da emissão de gases de 
efeito-estufa, conforme seus 
compromissos assumidos no 
âmbito do Acordo de Paris. 
Mas, esta é outra questão.

Sobre o fator ambiental nas 
propriedades rurais, cabe 
comentar não haver motivo 
de preocupação pela mudan-
ça promovida pelo Governo 
Bolsonaro, de transferir ao 
Ministério da Agricultura o 
gerenciamento do Serviço 
Florestal Brasileiro. A medida 
gerou questionamentos, pois 
o organismo, antes vinculado 
à pasta do Meio Ambiente, é 
o responsável pelo Cadastro 
Ambiental Rural, que consiste 
no monitoramento dos imóveis 
do campo, coletando informa-
ções sobre suas condições, 
nascentes e vegetação nativa.

Independentemente do ór-
gão encarregado do moni-
toramento ambiental das 
propriedades, os produtores 
e empresários do agronegócio, 
em sua grande maioria, são os 
primeiros interessados na pre-
servação. Afi nal, sabem que a 
terra não resiste à devastação 
e entendem com clareza o sig-
nifi cado do equilíbrio ecológico 
para que biomas e ecossiste-
mas sejam explorados de modo 
sustentável para a produção 
agrícola.

Se queremos um Estado 
menor e um governo menos 
intervencionista e mais indutor 
do desenvolvimento, precisa-
mos valorizar e estimular cada 
vez mais a responsabilidade 
dos cidadãos e da sociedade 
sobre as suas próprias ativi-
dades, sua contribuição para 
o crescimento do PIB e sua 
consciência socioambiental. 

É com esse espírito que o 
agronegócio tem se posicio-
nado como forte alicerce da 
economia brasileira!

(*) - Engenheiro (EESC/USP), é 
vice-presidente do Conselho de 

Administração da Usina São Martinho 
e membro da Academia Nacional de 

Agricultura (ANA).

João Guilherme Sabino Ometto (*)

TSE determinou
a cassação de
Pezão e Dornelles

Por maioria, o Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) acatou 
o recurso do Ministério Público 
Eleitoral (MPE) e determinou 
a cassação, com a consequente 
declaração de inelegibilidade, 
do ex-governador Luiz Fernan-
do de Souza, o Pezão, do Rio de 
Janeiro, e de seu vice, Francisco 
Dornelles, por abuso de poder 
político e conduta vedada pra-
ticados nas eleições de 2014.

O TSE confi rmou a aplicação 
da multa de R$ 53.205,00. A 
pena foi imposta pela prática 
de abuso de poder político por 
parte de Pezão e Dornelles, 
que concederam reajuste e re-
muneração básica a servidores 
efetivos, no período vedado 
pela legislação eleitoral. O jul-
gamento de terça-feira (9) foi 
retomado com a apresentação 
do voto-vista do ministro Ad-
mar Gonzaga. Ele acompanhou 
o entendimento do relator do 
processo, ministro João Otávio 
de Noronha.

Em fevereiro, o Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio (TRE-
-RJ) tornou Pezão inelegível 
até 2022. A decisão foi tomada 
de forma unânime. Porém, 
Dornelles foi absolvido pela 
maioria. Pezão foi condenado 
por abuso de poder político e 
econômico por conceder bene-
fícios fi nanceiros a empresas 
como contrapartida a doações 
posteriores para a campanha 
eleitoral de 2014 (ABr).

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) do Senado 
decidiu ontem (10) aprovar o 
relatório do senador Rogério 
Carvalho (PT-SE), ao recurso 
do presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, pelo arquivamen-
to do pedido de criação da 
CPI das Cortes Superiores, 
conhecida como Lava Toga. 
O placar da votação foi 19 
votos favoráveis, sete contra 
e nenhuma abstenção. Com 
a decisão, a matéria segue 
para decisão fi nal do plenário 
da Casa.

No documento, Carvalho 
argumentou que o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) 
tem se demonstrado aquém 
de enfrentar os “desmandos” e 
“desvios” do Poder Judiciário, 
mas que essas questões seriam 
“adequadamente tratadas” 
num debate sobre o novo Esta-
tuto da Magistratura. “Não será 
o esgarçamento das relações 
entre os Poderes que conduzirá 
à pacifi cação e à superação dos 
gargalos institucionais identifi -
cados”, defendeu.

O relatório colocou do 

Senador Rogério Carvalho (PT-SE), relator.

Mercosul: Brasil 
e Argentina têm 
‘visão convergente’ 

O chanceler Ernesto Araújo 
afi rmou ontem (10), após reu-
nião com os ministros argenti-
nos Jorge Faurie, das Relações 
Exteriores, e Dante Sica, da 
Produção e Trabalho, que Brasil e 
Argentina têm ideias muito con-
vergentes sobre o presente e o 
futuro do Mercosul. “Avançamos 
na percepção da importância de 
que o Mercosul funcione como 
um bloco comercial efi ciente e 
que seja também uma plataforma 
efi ciente de negociação com pa-
íses terceiros. Avançamos muito 
na identifi cação do que falta, no 
nosso ponto de vista, para fechar 
uma negociação entre Mercosul 
e União Europeia”, disse.

Ernesto Araújo está em Bue-
nos Aires em visita ofi cial. Ele 
considerou que o balanço dos 
100 primeiros dias do governo 
do presidente Jair Bolsonaro 
é muito positivo. “Temos o 
sinal de uma nova colocação 
do Brasil no mundo, uma nova 
perspectiva com grandes par-
ceiros e, ao mesmo tempo, man-
tendo parceiros tradicionais. O 
Brasil volta a ser referência”, 
disse. Com relação à visita do 
presidente Jair Bolsonaro à 
Argentina, Araújo informou que 
será em breve, mas que ainda 
não há data marcada (ABr).

O projeto segue para 
sanção presidencial. 
O texto aprovado dá 

mais poder a autoridades do 
Judiciário e policiais na ado-
ção de medidas emergenciais 
protetivas. 

O projeto determina que, 
verificada a existência de 
risco atual ou iminente à 
vida ou à integridade física 
da mulher, ou a seus depen-
dentes, o agressor deverá 
ser imediatamente afastado 
do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida. 
A medida caberá à autoridade 
judicial (juiz de direito), ao 
delegado de polícia (quando 
o município não for sede 
de comarca) ou ao policial 
(quando o município não 
for sede de comarca e não 
houver delegacia disponível 
no momento da denúncia).

O texto determina ainda 
que o juiz competente deter-
minará o registro da medida 
protetiva de urgência em ban-

Plenário do Senado aprovou projeto que altera a Lei Maria da Penha.

O ministro do Turismo, 
Marcelo Álvaro Antônio, 
informou que o governo 
pretende dobrar o fluxo de 
visitantes ao país dos atuais 
6,6 milhões de pessoas para 
12 milhões até 2022. A meta 
foi apresentada aos senado-
res em audiência pública na 
manhã de ontem (10). “Só 
Cancún, no México, recebe 7 
milhões de viajantes por ano. 
Ou seja, uma faixa de 24 km 
de praia atrai mais gente que 
o Brasil. Recebemos US$ 5,89 
bilhões dos turistas estrangei-
ros anualmente e queremos 
passar para US$ 19 bilhões”, 
esclareceu.

São objetivos que já esta-
vam previstos no Plano Nacio-
nal do Turismo (PNT) e que 
agora foram abraçados pelo 
governo Bolsonaro. Ele acre-
dita que são planos factíveis, 
diante das providências que 
estão sendo tomadas. Entre 
elas, citou, está a dispensa de 
visto para cidadãos america-
nos, japoneses, canadenses 
e australianos e a adoção do 
visto eletrônico para chine-
ses e indianos, atualmente 
em estudo pelo ministério. 
O ministro também fez uma 
forte defesa da abertura do 
capital das companhias aé-
reas no Brasil. 

Na sua opinião, é a saída 

Ministro Marcelo Álvaro Antônio falou sobre a expansão da 

atividade turística no país.

Uma cartilha lançada pela 
Comissão de Defesa dos Direi-
tos da Pessoa Idosa pretende 
traduzir, para a população 
em geral, a linguagem muitas 
vezes complicada da lei. Inti-
tulada “Idoso - Conheça Seus 
Direitos”, ela contém a íntegra 
do Estatuto do Idoso, além de 
itens que relacionam os vários 
direitos dos maiores de 60 
anos com artigos específi cos 
do estatuto.

A tiragem inicial da versão 
impressa é de 2 mil exemplares, 
mas a publicação também está 
disponível em versão on-line. 
Para o diretor do Centro de 
Documentação da Câmara, An-
dré Freire, a cartilha é parte de 
um projeto da editora da casa, 
chamada Edições Câmara, de 
privilegiar temas sobre cidada-
nia. “Serve ao cidadão, ao idoso 
que vai se utilizar dos direitos, 
mas serve também aos agentes 
políticos, aos agentes públicos, 
às pessoas que estarão envolvi-
das diretamente nesse processo 
de interação da sociedade com 
o idoso”, disse Freire.

O idealizador da publicação 
foi o deputado Gilberto Nasci-
mento (PSC-SP), presidente 
da Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa em 
2018. Durante o lançamento 
da cartilha ontem (10), ele 
afi rmou que o rápido envelhe-
cimento do país nos últimos 
anos fez com que muitos 
idosos ainda não saibam com 
profundidade sobre direitos 
e obrigações. O livro quer 
amenizar esta falha.

Além de simplifi car a legisla-
ção, a cartilha tem uma parte 
de serviço. Ela traz os contatos 
das delegacias especializadas 
no atendimento ao idoso em 
todo o país; e dos conselhos 
municipais e estaduais do 
idoso. E dá exemplos de pro-
gramas específi cos para esta 
faixa etária em algumas cida-
des brasileiras. Presidente do 
Conselho do Idoso do DF, José 
Luiz Blanco Júnior saudou a ini-
ciativa e ressaltou a adaptação 
do conteúdo, para aproximar 
a legislação da realidade dos 
idosos (Ag.Câmara).
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Cartilha foi lançada na Câmara e está disponível em versões 

impressa e on-line.

Will Shutter/Ag.Câmara

Proposta facilita medidas 
de proteção às mulheres

O Plenário do Senado aprovou, em votação simbólica, o projeto que altera a Lei Maria da Penha para 
facilitar a aplicação de medidas protetivas de urgência para mulheres ou a seus dependentes, em casos 
de violência doméstica ou familiar

co de dados mantido e regu-
lado pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), garantido o 
acesso do Ministério Público, 
da Defensoria Pública, dos 
órgãos de segurança pública 
e assistência social.

A proposta também prevê 
que, enquanto for verificado 

risco à ofendida ou à efeti-
vidade da medida protetiva, 
não será concedida liberda-
de ao preso. A proposta foi 
relatada pela senadora Juíza 
Selma (PSL-MT) na CCJ e no 
Plenário. Para ela, essa mu-
dança é urgente. Conforme 
disse, há lugares que ficam a 

centenas de quilômetros do 
juiz mais próximo. Eliziane 
Gama (Cidadania-MA) sa-
lientou que os dados sobre 
a violência contra mulheres 
no Brasil são assustadores. 
São cerca de 4.500 mulheres 
assassinadas anualmente no 
país (Ag.Srenado).

CCJ do Senado decide pelo 
arquivamento da Lava Toga

mesmo lado partidos como PT 
e MDB. O líder do governo na 
Casa, senador Fernando Be-
zerra Coelho (PE) disse que 
a criação da comissão traria 
prejuízos ao país. “O que a gente 
menos precisa agora é de um 
confronto entre Poderes. Esta 
CPI irá produzir uma confron-
tação entre o Poder Judiciário 
e o Poder Legislativo. E quem 
vai perder é a população”, disse.

O arquivamento da Comissão, 
foi alvo de críticas do líder do 
PSL no Senado, o também 

governista senador Major 
Olímpio (SP). Aos defender 
a CPI, ele disse que não é 
verdade que o presidente 
Jair Bolsonaro pediu que 
parlamentares retirassem 
apoio para a instalação do 
colegiado. Acrescentou que a 
derrota na CCJ não encerra o 
debate. “Nós perdemos aqui, 
nós vamos sustentar. Se for 
preciso recolher assinatura de 
novo, se for preciso recorrer, 
como disse o Amin, nós vamos 
recorrer”, disse (ABr).

Câmara lança cartilha 
para orientar idosos 

sobre direitos

Governo quer dobrar fl uxo de 
turistas ao Brasil até 2022

para o barateamento dos 
preços das passagens e da 
abertura de novas rotas e 
destinos. Tal medida, junta-
mente com a limitação de 12% 
do ICMS sobre o querosene 
de aviação, terão impactos 
positivos diretos na vida dos 
turistas. “É inadmissível um 
país com mais de 200 milhões 
de habitantes e 8,5 milhões de 
quilômetros tenha somente 
quatro empresas operando o 
espaço aéreo brasileiro. Na 
verdade, três agora, já que 
uma delas está em recupe-
ração judicial. Países como a 
Argentina e Chile já têm mais 
do que o dobro”, informou.

Marcelo Álvaro Antônio 

também destacou o plano de 
concessão de parques que 
está sendo preparado pelo 
governo. Segundo ele, são 11 
unidades de conservação já 
prontas para serem adminis-
tradas pela iniciativa privada. 
Indagado pelos senadores, ele 
garantiu que será um modelo 
ambientalmente responsá-
vel, visando o incremento 
das visitas sem prejudicar a 
conservação. “O Brasil tem 
10 milhões de visitantes por 
ano nos seus parques. Nos 
Estados Unidos, são 300 mi-
lhões, o que gera faturamento 
de US$ 19 bilhões. Enquanto 
isso, nós faturamos R$ 1,8 bi”, 
argumentou (Ag.Senado).
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Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 - Em reais com centavos omitidos

                                                              2018                                                             2017
  NE Sem restrição Com restrição           Total Sem restrição Com restrição           Total

Receitas      15.269.417        8.631.480  23.900.897      12.903.774        9.613.258  22.517.032
Receita com prestação de serviços 15 5.599.251 - 5.599.251 4.415.902 - 4.415.902
Receita S.U.S. - Sistema Único de Saúde 16 6.280.829 5.149.074 11.429.903 5.816.171 6.107.366 11.923.537
Receita de projetos privados 17 389.129 1.051.448 1.440.577 290.007 1.577.654 1.867.661
Receitas de Eventos e Pesquisas 18 79.854 2.387.324 2.467.177 26.940 1.866.389 1.893.329
Receitas com cursos de aperfeiçoamento 19 1.528.909 - 1.528.909 738.101 - 738.101
Outras Receitas 21 223.184 - 223.184 692.167 - 692.167
Receitas financeiras 20 539.512 43.634 583.146 764.511 61.849 826.360
Atividades Voluntariado 24          628.750                    -      628.750          159.975                    -      159.975

Despesas     (12.670.370)       (8.631.480) (21.301.850)     (10.263.980)       (9.613.258) (19.877.238)
Salários e encargos sociais (1.636.512) (49.713) (1.686.225) (1.268.155) (198.058) (1.466.213)
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos (1.027.546) (326.634) (1.354.180) (808.126) (250.466) (1.058.592)
Despesas administrativas (794.268) (962.973) (1.757.241) (736.430) (939.605) (1.676.035)
Honorários de serviços médicos (1.561.798) (735.563) (2.297.361) (1.357.449) (916.424) (2.273.873)
Serviços prestados por terceiros (692.024) (1.310.267) (2.002.291) (559.786) (1.096.450) (1.656.236)
Despesas de convênios SUS 16 (4.936.179) (5.165.793) (10.101.972) (4.214.126) (6.126.211) (10.340.337)
Despesas com cursos de aperfeiçoamento 19 (677.558) - (677.558) (596.951) - (596.951)
Impostos e contribuições (35.218) (7.160) (42.378) (37.884) (9.354) (47.238)
Depreciações e amortizações 8 (555.013) (53.242) (608.254) (333.948) (59.795) (393.743)
Despesas financeiras 20 (125.504) (20.135) (145.639) (191.150) (16.895) (208.045)
Atividades Voluntariado. 24         (628.750)                    -     (628.750)          (159.975)                    -     (159.975)

Resultado do Exercício        2.599.046                    -    2.599.046        2.639.794                    -    2.639.794

Notas Explicativas ás Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 - (Valores em reais com centavos omitidos)
1. Contexto Operacional: O Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia -
IPEPO, foi constituído em 13 de junho de 1990 sob a forma de entidade sem fins lucrativos,
com caráter científico, cultural, que desenvolve Prestação de Serviços Oftalmológicos e
Projetos Assistenciais e amplos programas de Oftalmologia Preventiva e Social, inclusive
com formação de recursos humanos e presta assistência oftalmológica em nível secundá-
rio e terciário, possuindo instalações necessárias para a realização de pesquisas operaci-
onais de saúde pública aplicada às doenças oculares. Convênios Públicos: Mantem
Convênio SUS com a Secretaria Municipal da Saúde para atendimentos de Consultas,
Exames e Cirurgias na Filial Unidade Itaquera e na Unidade Hospital/Dia Hora Certa São
Miguel, realizando a média mensal de 354 Cirurgias e de 16.958 procedimentos ambulatoriais.
Com a Secretaria Estadual de Saúde para Atendimentos Clínico e Cirúrgico no Ambulatório
de Especialidades NGA Várzea do Carmo, localizado no bairro do Cambuci, nas
subespecialidades de Retina, Catarata e Glaucoma realizando a média mensal de 147
cirurgias e 920 procedimentos e o Projeto Teleoftalmologia tratamento de pacientes diabé-
ticos e hipertensos atendidos em Unidades Básicas de Saúde localizadas na região Norte,
Sul e Leste de SP, composto por exames de Retinografia (laudados via web) e se diagnos-
ticado necessidade, procedimentos cirúrgicos de catarata, retina, injeção antivgef e laser,
realizando a média mensal de 80 Cirurgias e 1.170 procedimentos. Ministério da Saúde
PRONON - Projeto Oncologia Ocular. Projetos Privados: Unidade Centro Cirúrgico Vila
Clementino produz a média mensal de 354 cirurgias a pacientes de Operadoras de Saúde,
Particulares, Médicos Externos e SUS que necessitam de estrutura e equipamentos de
última geração. Cursos de Aperfeiçoamento em Anestesia, Hands on Catarata,
Oftalmogeriatria, Oculoplástica e Oncologia Ocular. Parceria com a Fundação Leman -
Pesquisadores na Área de Oftalmologia - Fellows com Estágio na Universidade John
Hopkins (EUA). Pesquisa Clínica Toxoplasmose; Arulatan vs Xalatan; Zeiss
Refração; Protocolos Roche - GX29633; Açai, AACD; Parceria ICESP; Parceria IEP São
Lucas. A Entidade possui os principais títulos e certificados, e consequentemente, a
isenção das contribuições sociais: Título de Utilidade Pública Estadual: Decreto 9.728 de
03.09.1997 – validade 08/06/2019 - Título de Utilidade Pública Municipal: Decreto 37.162
de 06.11.1997 – validade 27/01/2020. Certificado de inscrição no conselho Municipal de
Assistência Social – SP (COMAS): n° 653/2010. CEBAS – Certificado de Assistência
Social na Área da Saúde: Deferido em 08/03/2018 com validade 14 de março de 2016 a 13
de março de 2019. Deferido em 13/12/2018 com validade de 14 de março de 2019 a 13 de
março de 2022. Qualificada como Organização Social de Saúde pela Secretaria do Estado
de Saúde de São Paulo. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: Declaração de
Conformidade: As demonstrações contábeis, autorizadas para emissão em 04/02/2019
foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, as quais abrangem: a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as
Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e em especial
pela Resolução nº 1.409/12 de 21/09/12, que aprovou a Norma ITG 2002 – relativa a
Entidades Sem Finalidade de Lucros. Bases para Elaboração das Demonstrações Contá-
beis: As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional
da Entidade e foram elaboradas com base no custo histórico e ativos financeiros disponí-
veis para venda, exceto se indicado de outra forma, conforme práticas contábeis descritas
a seguir. Principais Diretrizes Contábeis: a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Compreen-
dem os saldos do caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Essas
aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos
até as datas de encerramento dos exercícios e possuem vencimentos inferiores à 90 dias
ou sem prazo para resgate, com liquidez imediata e estão sujeitas a um insignificante risco
de mudança de valor conforme nota. nº 03. b) Aplicações Financeiras – São registradas
pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços,
que não excedam o seu valor de mercado ou de realização. c) Créditos A Receber: O saldo
de créditos a receber é demonstrado líquido da provisão para devedores duvidosos, sendo
esta constituída com base na análise do nível de perdas históricas e no conhecimento
suficiente para cobrir perdas na realização dos créditos. d) Estoques: Avaliados pelo custo
médio de aquisição, inferior ao valor de realização conforme nota explicativa n° 06. e)
Imobilizado e Intangível: Demonstrados ao custo de aquisição, deduzidos das respectivas
depreciações/amortizações acumuladas, calculadas pelo método linear com base no prazo
de vida útil desses ativos conforme nota explicativa n° 08. Quando há indicação de perda
relevante do valor recuperável de algum bem é constituída provisão de perdas. f) Passivo
Circulante e Não Circulante: Demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acres-
cidos quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou
cambiais incorridos até as datas dos balanços. g) Provisão de férias: Constituída com base
na remuneração dos colaboradores, incluindo as férias vencidas e proporcionais acresci-
das dos encargos sociais correspondentes. h) Provisão para Contingências: Atualizada
até as datas dos balanços pelo montante provável de perda, sendo observada a natureza
de cada contingência com base na opinião dos assessores jurídicos da Entidade. Os
fundamentos e a natureza da provisão para contingências estão descritos na nota explicativa
n° 07. i) Apuração do Resultado do Exercício - Receitas e Despesas: As receitas e as
despesas são reconhecidas de acordo com o princípio contábil de competência. As
receitas de serviços são reconhecidas quando efetivamente realizadas, ou seja, quando
os seguintes aspectos tiverem sido cumulativamente atendidos: (i) haja evidência da

existência de contrato; (ii) o serviço tenha sido efetivamente prestado; (iii) o preço esteja
fixado e determinado e (iv) o recebimento seja provável. j) Demonstrações do Fluxo de
Caixa: As demonstrações do fluxo de caixa foram preparadas e estão apresentadas de
acordo com a Resolução CFC nº 1.296/10, que aprovou o Pronunciamento Contábil CPC 03
- Demonstração do fluxo de caixa, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC). k) Reflete as modificações no caixa que ocorreram nos exercícios apresentados,
utilizando-se o método indireto. l) Recursos Públicos – Os recursos públicos recebidos são
aplicados especificamente no custeio dos projetos destinados em Ações de Oftalmologia.
m) A Entidade segrega os recursos próprios (sem restrição) dos recursos vinculados a
projetos públicos e privados (com restrição), atendendo às disposições da norma de
contabilidade. n) Renúncia Fiscal – A Entidade considera como renúncia fiscal as contribui-
ções não pagas da COFINS e Quota Patronal do INSS. Os valores são calculados e
demonstrados conforme nota explicativa n° 23. o) Trabalho Voluntário - Os trabalhos
voluntários, suportados pelos Termos de Adesão do Voluntariado, são quantificados com
base na atividade do voluntário, o volume mensal de horas e o custo hora calculado com
base nas médias das remunerações praticadas pelo mercado. O valor do trabalho voluntá-
rio é registrado mensalmente na receita e despesa ou projeto, dependendo da área de
atuação do voluntário, conforme nota explicativa n° 24.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa: Caixa e Bancos          2018          2017
Caixa operações próprias 985 936
Bancos operações próprias 18.942 8.459
Bancos operações próprias - Centro Cirúrgico 3.244 44.783
Bancos operações próprias - Unidade Itaquera - SMS 547 1.657
Bancos operações próprias - Unidade Hora Certa - SMS 2.228 1.890
Total de Caixa e Bancos - sem restrição 25.946 57.725
Caixa operações vinculadas 2.038 3.311
Bancos operações vinculadas - Convênio Várzea do Carmo 1.046 495
Bancos operações vinculadas - Teleoftalmologia SES 210 -
Bancos operações vinculadas - Simasp 12.094 7.573
Bancos operações vinculadas - Pronon 4.685 2.816
Bancos operações vinculadas - Congresso Panamericano 106 300
Bancos operações vinculadas - Projetos Privados 4.784 2.221
Total de Caixa e Bancos - com restrição 24.963 16.716
Aplicação Financeira          2018          2017
Operações Próprias 7.215.577 4.717.266
Total de Aplicações Financeiras - sem restrição 7.215.577 4.717.266
Teleoftalmologia - SES 101.520 173.040
Pronon 86.196 466.029
Simasp 1.530.417 913.116
Projetos Vinculados 973.717 816.358
Congresso Panamericano 11.476 188.082
Convênio Várzea do Carmo - SES 269.597 181.166
Total de Aplicações Financeiras - com restrição 2.972.923 2.737.791
Aplicação de verbas sob análise 1.385.131 940.859
Total de Aplicações Financeiras - Verbas sob análise 1.385.131 940.859
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa 11.624.540 8.470.357
Aplicações Financeiras: Referem-se a aplicações em Certificado de Depósito bancário -
CDB com rendimento de 99% do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.
4. Créditos a Receber          2018          2017
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
  - Unidade Hora Certa 708.962 1.123.836
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
  - Unidade Itaquera 249.331 295.293
Outros Créditos 301.821 390.539
Convênios Planos de Saúde 105.786 431.999
Pessoas Físicas 651.843 222.864
Total Créditos a Receber - sem restrição 2.017.743 2.464.531
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Convenio Várzea do Carmo 56.904 382.124
Teleoftalmologia SES 125.303 213.096
Projetos Privados 2.631 173.365
Simasp 378.866 -
Total Créditos a Receber - com restrição 563.704 768.585
Total Créditos a Receber 2.581.447 3.233.116
5. Créditos e Adiantamentos Diversos          2018          2017
Férias - Recursos Próprios 11.362 7.804
Férias - Unidade Hora Certa 5.720 7.557
Férias - Unidade Itaquera - 1.965
Créditos e Benefícios à Funcionários 56.746 60.105
Total Adiantamento a Funcionários - sem restrição 73.828 77.431
Férias - Várzea do Carmo 3.968 4.131
Férias - Teleoftalmologia SES 6.387 -
Créditos e Benefícios à funcionários 35.559 28.069

         2018          2017
Total Adiantamento a Funcionários - com restrição 45.914 32.200
Total Adiantamento a Funcionarios 119.742 109.631
Adiantamento de Importação - Recursos Próprios - 518.787
Adiantamento de Reformas 127.146 -
Total Adiantamento a terceiros - sem restrição 127.146 518.787
Adiantamento para despesas - SIMASP 16.075 3.178
Total Adiantamento a terceiros - com restrição 16.075 3.178
Total Adiantamento a Terceiros 143.221 521.965
Prêmio de Seguros - sem restrição 600 3.775
Total Despesas antecipadas - sem restrição 600 3.775
Prêmio de Seguros - com restrição 651 16.591
Total Despesas antecipadas com restrição 651 16.591
Total Despesas Antecipadas 1.251 20.366
6. Estoques          2018          2017
Material Médico 364.008 271.515
Medicamentos 100.898 128.455
Estoques - sem restrição 464.906 399.970
Material Médico - Teleoftalmologia - SES 150.276 210.205
Medicamentos - Teleoftalmologia - SES 126.732 107.961
Material Médico - Projetos Privados 17.866 8.442
Medicamentos - Projetos Privados - 15.958
Material Médico - Várzea do Carmo 55.120 -
Material Médico - Pronon 1.191 -
Estoques - com restrição 351.185 342.566
Total Estoques 816.091 742.536
7. Provisão para Contingências e Depósitos Judiciais: A Entidade no curso normal de
suas operações, figura como ré em processos judiciais de natureza cível, fiscal, trabalhis-
ta e previdenciária em diversas instâncias, ajuizados e conhecidos nas datas de encerra-
mento das demonstrações contábeis. A Administração adotou como procedimento a cons-
tituição de provisão com base em vários fatores, incluindo a opinião dos seus assessores
jurídicos e a análise das demandas judiciais pendentes. Em 31 de dezembro de 2018 e
2017, foram efetuadas as apresentações dos depósitos judiciais relativos aos processos
em discussão com as respectivas provisões contábeis. Os valores provisionados e consi-
derados suficientes pela Administração, validados pela Assessoria Jurídica da Entidade
para a cobertura de prováveis perdas nos processos em andamento, estão apresentados
como segue:          2018          2017
Depósitos judiciais 3.261.175 3.168.841
Total - Ativo 3.261.175 3.168.841
Previdenciário (3.261.175) (3.168.841)
Total - Passivo (3.261.175) (3.168.841)
Referem-se as Notificações Fiscais de Lançamento de Débitos - NFLD de autuações do
INSS contestando a descaracterização pela Entidade do vínculo empregatício dos seus
cooperados e prestadores de serviços médicos. Foram corrigidas as variações monetári-
as e apropriadas em contas do resultado no grupo de receitas financeiras o montante de
R$ 46.463 (em 2018) e R$ 141.014 (em 2017) e despesas financeiras no montante de
R$ 46.463 (em 2018) e R$ 59.038 (em 2017), conforme segue nota explicativa nº 20. Outros
riscos foram avaliados pela Administração, com suporte de seus consultores jurídicos
externos, e não foram consideradas como prováveis ou remotas as chances de novos
processos. Portanto, nenhuma provisão sobre os mesmos foi constituída.
8. Imobilizado e Intangível 2018       2017

Depreciação/
Taxa amortização

Imobilizado   anual       Custo   acumulada   Líquido   Líquido
Edifícios 4% 1.559.164 (345.781) 1.213.383 1.248.742
Instalações 10% 87.564 (84.311) 3.253 6.665
Máquinas e equipamentos 10% 345.654 (189.070) 156.584 164.602
Equipamentos médicos 10% 3.075.940 (749.539) 2.326.401 1.058.795
Aparelhos e
  instrumentos cirúrgicos 10% 487.286 (485.950) 1.336 2.282
Móveis e utensílios 10% 300.229 (184.659) 115.570 145.109
Equipamentos de telefonia 20% 6.119 (1.535) 4.584 4.469
Equipamentos de informática 20% 258.816 (198.698) 60.118 56.498
Benfeitorias em
  imóveis terceiros 20% 917.789 (312.965) 604.824 784.219
Subtotal 7.038.561 ( 2.552.508) 4.486.053 3.471.381
Intangível
Software 20% 628.466 ( 290.590) 337.876 460.802
Subtotal 628.466 (290.590) 337.876 460.802
Provisão para desvalorização - - - (37.485)
Total Geral 7.667.027 (2.843.098) 4.823.929 3.894.698
A movimentação do ativo imobilizado e intangível, líquido, é demonstrada como segue:

       2017 2018
Custo:       Saldo   Adições   Baixas       Saldo
Edifícios 1.559.164 - - 1.559.164
Instalações 87.564 428 ( 429) 87.563
Máquinas e equipamentos 331.009 16.422 (1.777) 345.654
Equipamentos médicos 1.625.790 1.492.849 (42.699) 3.075.940
Aparelhos e instrumentos cirúrgicos 487.286 - - 487.286
Móveis e utensílios 291.126 9.606 (503) 300.229
Equipamentos de telefonia 5.453 666 - 6.119
Equipamentos de informática 236.090 27.125 (4.398) 258.817
Benfeitorias em imóveis terceiros 917.789 - - 917.789
Software 625.998 2.468 - 628.466
Subtotal 6.167.269 1.549.564 (49.806) 7.667.027
(-) Provisão para desvalorização (37.485) - 37.485 -
(-) Depreciação Acumulada (2.235.086) 242 (608.254) (2.843.098)
Total 3.894.698 1.549.806 (620.575) 4.823.929
No exercício de 2018, não houve indicação de perdas por desvalorização dos bens
identificados ao valor recuperável (impairment). Realizados investimentos em equipamen-
tos médicos e benfeitorias na unidade da Rua Borges Lagoa.
Composição de bens adquiridos com recursos restritos:
Bens adquiridos com recursos restritos          2018          2017
Restritos com recursos públicos (*) 119.409 134.980
Restritos com recursos privados 224.110 254.693
Total 343.519 389.673
(*) Equipamentos adquiridos com recursos do projeto Pronon.
9. Fornecedores e Contas a Pagar          2018          2017
Fornecedores 641.835 99.496
Fornecedores - Unidade Itaquera 7.460 7.775
Fornecedores - Unidade Hora Certa 17.124 17.659
Total Fornecedores - sem restrição 666.419 124.930
Fornecedores - Simasp 146.293 90.904
Fornecedores - Pronon - 1.377
Fornecedores - Convênio Teleoftalmologia - SES 149.536 137.464
Fornecedores - Convênio Várzea do Carmo 20.089 62.662
Fornecedores - Projetos Privados 4.681 24.452
Total Fornecedores - com restrição 320.599 316.859
Total de Fornecedores 987.018 441.789
Administrativo 105.481 130.183
Cursos 11.950 -
Centro Cirúrgico 103.585 82.487
Hora Certa 265.847 233.017
Itaquera 78.381 127.258
Total Repasses Médicos - sem restrição 565.244 572.945
Projetos Privados 10.800 9.912
Pronon 5.600 14.954
Convênio Teleoftalmologia - SES 64.603 70.324
Convênio Várzea do Carmo 106.164 110.122
Total Repasses Médicos - com restrição 187.167 205.312
Total Repasses Medicos 752.411 778.257
Prestador de Serviços a Pagar 50.844 30.899
Outras Contas a Pagar 334 780
Seguros a pagar - 1.533
Total Outras Contas a Pagar - sem restrição 51.178 33.212
Prestador de Serviços a Pagar 106.258 175.094
Outras Contas a Pagar - 245.857
Total Outras Contas a Pagar - com restrição 106.258 420.951
Total Outras Contas a Pagar 157.436 454.163
10. Obrigações Trabalhistas e Sociais          2018          2017
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS 19.109 14.043
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 11.507 9.886
INSS s/Serv. Tomados a Recolher 1.266 2.129
Contribuição Sindical a Recolher 204 203
Pensão Alimentícia a Pagar 46 -
Empréstimo Consignado 904 -
Total Obrigações Trabalhistas e Sociais - sem restrição 33.036 26.261
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS 10.212 10.862
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 8.736 7.834
INSS s/Serv. Tomados a Recolher - 1.904
Contribuição Sindical a Recolher - 42
Empréstimos de Funcionários 1.534 651
Total Obrigações Trabalhistas e Sociais - com restrição 20.482 21.293
Total Obrigacoes Trabalhistas e Sociais 53.518 47.554
11. Obrigações Tributárias          2018          2017
IRRF sobre Folha de Pagamento 12.881 10.323
Contribuições Retidas Lei 10.833 (PIS/COFINS/CSL) 17.888 18.764
IRRF Serviços Tomados 6.654 7.526
ISS a Recolher 1.299 2.176
Total Obrigações Tributárias - sem restrição 38.722 38.789
IRRF sobre Folha de Pagamento 8.312 8.126
Contribuições Retidas Lei 10.833 (PIS/COFINS/CSL) 7.768 11.010
IRRF Serviços Tomados 2.152 2.973
ISS a Recolher - 614
Total Obrigações Tributarias - com restrição 18.232 22.723
Total Obrigações Tributarias 56.954 61.512
12. Provisão de Férias          2018          2017
Provisão Férias 145.923 144.950
Provisão FGTS s/ Férias 11.599 11.596
Total Provisão de Férias - sem restrição 157.522 156.546
Provisão Férias 120.788 107.216
Provisão FGTS s/ Férias 9.663 8.577
Total Provisão de Férias - com restrição 130.451 115.793
Total Provisão de Férias 287.973 272.339

Balanços patrimoniais para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 - Em reais com centavos omitidos
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continua

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 - Em reais com centavos omitidos

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 - Em reais com centavos omitidos
                                                              2018                                                             2017

Atividades Operacionais   NE Sem restrição Com restrição           Total Sem restrição Com restrição           Total
Resultado líquido 2.599.046 - 2.599.047 2.639.794 - 2.639.794
Ajustes de Exercicios Anteriores (370.327) - (370.327) - - -
Verbas de projetos e convênio a realizar (4.715) 821.803 817.088 (95.704) (1.103.020) (1.198.724)
Bens adiquiridos de recursos restritos (121.798) (46.154) (167.952) (162.396) (58.068) (220.464)
Depreciação/Amortizações 8 555.013 53.242 608.254 333.948 59.795 393.743
Provisão para contingências / Depósitos Judiciais 92.334 - 92.334 141.014 - 141.014
Provisão para desvalorização Imobilizado (37.485) - (37.485) - - -
Provisão de férias e encargos sociais                976            14.658        15.634            12.473            20.580        33.053

2.713.045 843.549 3.556.594 2.869.129 (1.080.713) 1.788.416
Variação de ativos e passivos operacionais
Créditos a receber 446.788 204.881 651.669 (278.521) (58.241) (336.763)
Estoques (64.936) (8.619) (73.555) (169.911) (6.940) (176.851)
Adiantamentos a funcionários e terceiros 398.419 (10.672) 387.748 (475.605) 10.717 (464.888)
Fornecedores 541.489 3.740 545.229 (362.286) 62.103 (300.183)
Repasses Medicos (7.701) (18.145) (25.846) (201.046) 24.168 (176.879)
Encargos sociais a recolher 6.775 (811) 5.964 (1.258) 2.965 1.707
Impostos e contribuições a recolher (67) (4.491) (4.558) 11.970 934 12.904
Contas a pagar            17.966         (314.693)     (296.727)           (48.239)            71.025        22.786

       1.338.733         (148.810)    1.189.923       (1.524.896)          106.731   (1.418.166)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais        4.051.778          694.739    4.746.517        1.344.232         (973.982)      370.250
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Compra de ativo imobilizado 8 (1.540.427) (9.379) (1.549.806) (1.228.430) (189.977) (1.418.407)
Baixa de ativo imobilizado 8            47.515              2.291        49.806          627.484          188.251      815.735

Caixa líquido usado nas atividades de investimento       (1.492.912)             (7.088)   (1.500.000)          (600.946)             (1.726)     (602.672)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Correção dos depósitos judiciais 7 (92.334) - (92.334) (141.014) - (141.014)
Pagamento de empréstimos                    -                    -                -                    -                    -                -

Caixa líquido usado nas atividades de financiamento           (92.334)                    -       (92.334)         (141.014)                    -     (141.014)
Variação do caixa e equivalente de caixa        2.466.532          687.651    3.154.183          602.273         (975.708)     (373.435)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 3 4.774.991 3.695.366 8.470.357 4.172.718 4.671.074 8.843.792
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 3        7.241.523        4.383.017  11.624.540        4.774.991        3.695.366    8.470.357

Variação do caixa e equivalente de caixa        2.466.532          687.651    3.154.183          602.273         (975.708)     (373.435)

Ajuste de
Patrimônio  Exercicios Resultado

  NE        Social  Anteriores do Exercício          Total
Em 31/12/2016   5.370.655                -     2.320.678   7.691.332
Resultado do exercício - - 2.639.794 2.639.794
Transferência do resultado   2.320.678                -    (2.320.678)               -
Ajuste de exercicios anteriores                -                -                  -               -
Em 31/12/2017   7.691.333                -     2.639.794 10.331.126
Resultado do exercício - - 2.599.047 2.599.047
Transferência do resultado 2.639.794 - (2.639.794) -
Ajuste de exercícios
  anteriores 25                -     (370.327)                  -     (370.327)
Em 31/12/2018  10.331.127     (370.327)     2.599.046 12.559.847

                                                              2018                                                             2017
Ativo   NE Sem restrição Com restrição           Total Sem restrição Com restrição           Total
Circulante 9.925.746 5.360.546 15.286.292 8.239.485 4.858.485 13.097.970
Caixa e Equivalentes de Caixa 7.241.523 4.383.017 11.624.540 4.774.991 3.695.366 8.470.357
Caixa e Bancos 3 25.946 24.963 50.909 57.725 16.716 74.441
Aplicação Financeira 3 7.215.577 2.972.923 10.188.500 4.717.266 2.737.791 7.455.057
Aplicação de verbas sob analise 3 - 1.385.131 1.385.131 - 940.859 940.859
Realizáveis 2.684.223 977.529 3.661.752 3.464.494 1.163.119 4.627.613
Créditos a receber 4 2.017.743 563.704 2.581.447 2.464.531 768.585 3.233.116
Adiantamento a funcionários 5 73.828 45.914 119.742 77.431 32.200 109.631
Adiantamento a terceiros 5 127.146 16.075 143.221 518.787 3.178 521.965
Despesas antecipadas 5 600 651 1.251 3.775 16.591 20.366
Estoques 6 464.906 351.185 816.091 399.970 342.566 742.536
Não Circulante 7.741.585 343.519 8.085.104 6.673.866 389.673 7.063.539
Depósitos judiciais 7        3.261.175                    -    3.261.175        3.168.841                    -    3.168.841

3.261.175 - 3.261.175 3.168.841 - 3.168.841
Imobilizado
Tangiveis 8 4.147.178 338.875 4.486.053 3.049.934 383.963 3.433.897
Intangiveis - Licença de uso Softwares 8          333.232              4.644      337.876           455.091              5.710      460.801

       4.480.410          343.519    4.823.929        3.505.025          389.673    3.894.698
Total do Ativo      17.667.331        5.704.065  23.371.396      14.913.351        5.248.158  20.161.509

                                                              2018                                                             2017
Passivo e Patrimônio Líquido   NE Sem restrição Com restrição           Total Sem restrição Com restrição           Total
Circulante 1.521.366 5.360.546 6.881.912 966.643 4.858.485 5.825.128
Fornecedores 9 666.419 320.599 987.018 124.930 316.859 441.789
Repasses Medicos 9 565.244 187.167 752.411 572.945 205.312 778.257
Obrigações trabalhistas e sociais 10 33.036 20.482 53.518 26.261 21.293 47.554
Obrigações tributárias 11 38.722 18.232 56.954 38.789 22.723 61.512
Outras contas a pagar 9 51.178 106.258 157.436 33.212 420.951 454.163
Provisões de férias 12 157.522 130.451 287.973 156.546 115.793 272.339
Projetos Privados 13 9.245 - 9.245 13.960 - 13.960
Verbas de projetos e convênio a realizar 13 - 3.192.226 3.192.226 - 2.814.695 2.814.695
Verbas sob analise 13 - 1.385.131 1.385.131 - 940.859 940.859
Não Circulante 3.586.118 343.519 3.929.637 3.615.582 389.673 4.005.255
Provisão para contingências 7        3.261.175                    -    3.261.175        3.168.841                    -    3.168.841

3.261.175 - 3.261.175 3.168.841 - 3.168.841
Bens adquiridos com recursos restritos          324.943          343.519      668.462           446.741          389.673      836.414

324.943 343.519 668.462 446.741 389.673 836.414
Patrimônio Liquido
Patrimônio Social      12.559.847                    -  12.559.847      10.331.126                    -  10.331.126

     12.559.847                    -  12.559.847      10.331.126                    -  10.331.126
Total do Passivo e Patrimônio Líquido      17.667.331        5.704.065  23.371.396      14.913.351        5.248.158  20.161.509
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HSBX Bauru Empreendimentos S/A
CNPJ/MF: 67.760.702/0001-44 - NIRE: 35.300.133.692

Aviso aos Acionistas
Estão à disposição dos Srs. acionistas, em sua sede, na Rua Araújo Leite s/nº, quadra 18, lado par, Bauru, 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. D) O presente aviso aos acionistas é publicado nos
termos do artigo 133 da Lei nº 6.404/76. Bauru, 08/04/19. Henry Maksoud Neto - Diretor Presidente.

Yerant S/A - Empreendimentos Imobiliários
CNPJ nº 01.924.030/0001-57

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas da Yerant S/A - Empreendimentos Imobiliários
para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se às 16:00 horas do dia
23 de abril de 2019, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº 960,
19º andar, Conjunto 1900, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”: a) - leitura,
discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais
Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2018;
b) - homologação da distribuição dos dividendos aos senhores acionistas e delibera-
ção sobre o saldo do resultado do exercício de 2018. São Paulo, 09 de abril de 2019.
Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente.                                (10, 11 e 12)

Cellera Farmacêutica S.A.
CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74 - NIRE 35.300.503.520

Ata de Reunião do Conselho de Administração em 1º/10/2018
1. Data, Hora e Local: no dia 1º/10/2018, às 9h30, na sede social da Cellera Farmacêutica S.A., em Indaiatuba/SP, na 
Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Joia, CEP 13347-310 (“Companhia”). 2. Convocação: dispensada a convoca-
ção em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, na forma do § único 
do artigo 16 do estatuto social da Companhia. 3. Presença: a totalidade dos membros do Conselho de Administração da 
Companhia. 4. Composição da Mesa: Presidente: Mario Spinola e Castro; e Secretária: Renata de Carvalho Fidale. 
5. Ordem do Dia: alteração da composição da Diretoria da Companhia. 6. Deliberação: Os membros do Conselho de 
Administração decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas: 6.1. Registrar a renúncia, conforme carta 
recebida em 10/09/2018, do Sr. Lacordaire Ferreira Sant’Ana de Souza, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, RG 
26.530.331-X SSP/SP, CPF 031.741.716-95, ao cargo de Diretor sem designação específica, para o qual foi reeleito em 
Reunião do Conselho de Administração realizada em 18/04/2017. Ficam registrados os agradecimentos do Conselho de 
Administração pelos serviços prestados pelo Sr. Lacordaire à Companhia até a presente data. 6.2. Registrar a renúncia, 
conforme carta recebida em 10/09/2018, do Sr. Sergio de Vasconcelos, brasileiro, casado, propagandista, RG 7.156.341-
6 SSP/SP, CPF 674.065.808-00, ao cargo de Diretor sem designação específica, para o qual foi reeleito em Reunião do 
Conselho de Administração realizada em 18/04/2017. Ficam registrados os agradecimentos do Conselho de Administração 
pelos serviços prestados pelo Sr. Sergio à Companhia até a presente data. 6.3. Nomear, nos termos do Artigo 22 do Estatuto 
Social, na qualidade de Diretor sem designação específica, com mandato até 18/04/2019, o Sr. Fernando Marinheiro de 
Oliveira Junior, brasileiro, casado, publicitário, RG 19.663.050-2 SSP/SP, CPF 811.995.206-59, residente e domiciliado em 
Santana do Parnaíba/SP, com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conjunto 91 e 92, Cidade 
Monções, CEP 04571-000, São Paulo/SP. 6.4. O Diretor ora eleito toma posse nesta data, mediante assinatura do respectivo 
termo de posse, e declara expressamente, nos termos da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, 
por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra as normas de defesa da concorrência, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa 
da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 6.5. O termo de posse do Diretores eleito 
(nos quais constam as respectivas declarações de desimpedimento) está arquivado na sede da Companhia. 6.6. Tendo em 
vista o acima exposto, e o aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 18/04/2018, a Diretoria da 
Companhia passa a ter a seguinte composição, com mandato até 18/04/2019: (i) como Diretor Presidente - Omilton 
Visconde Júnior, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, RG 6.817.258-8 SSP/SP e CPF 
052.283.968-10, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 550, 9º 
andar, conjunto 91 e 92, Bairro Cidade Monções; (ii) como Diretor Financeiro - Alexandre Eduardo Sousa da Cruz, 
português, divorciado, administrador, RNE V560602N CGPI/DIREX/DPF, CPF 011.503.219-38, residente e domiciliado em 
São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conjunto 91 e 92, Cidade Monções; 
(iii) como Diretora sem designação específica - Camila Tereza Ifanger Maffessoni, brasileira, casada, economista, RG 
29.010.469-5 SSP/SP; CPF 282.597.818-32, residente e domiciliada em Indaiatuba/SP, com endereço comercial na Alameda 
Capovilla 129, Recreio Campestre Joia; (iv) como Diretor sem designação específica - Cesar Marinho Santos 
Faria, brasileiro, casado, farmacêutico industrial, RG 11.992.593 SSP/MG, CPF 052.163.436-95, residente e domiciliado 
em Campinas/SP, com endereço comercial em Indaiatuba/SP, na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Joia; (v) como 
Diretora sem designação específica - Simoni Macedo Buranello, brasileira, separada judicialmente, farmacêutica, 
RG 16674061 SSP/SP, CPF 067.418.208-17, residente e domiciliada em São Paulo/SP, com endereço comercial na Ave-
nida Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conjunto 91 e 92, Bairro Cidade Monções; (vi) como Diretor sem designação 
específica - Rodolpho Galdino Brugugnolle, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, RG 6.033.701-1 SSP/
SP, CPF 815.273.578-72, residente e domiciliado em Indaiatuba/SP, com endereço comercial na Alameda Capovilla 129, 
Recreio Campestre Joia, CEP 13347-310; e (vii) como Diretor sem designação específica - Fernando Marinheiro 
de Oliveira Junior, acima qualificado. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata 
que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Assinaturas: Mario Spinola e Castro (Presidente), Renata de Carvalho 
Fidale (Secretária). Conselheiros: Mario Spinola e Castro, Omilton Visconde Júnior, Rafael Gonçalves Mendes, Ivan Bose do 
Amaral, Marcel Visconde e Bruno Kirsten Pastore. Indaiatuba, 1º/10/2018. Mesa: Mario Spinola e Castro, Renata de 
Carvalho Fidale - Secretária. JUCESP nº 491.290/18-4 em 17/10/2018

Cellera Farmacêutica S.A.
CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74 - NIRE 35.300.503.520

Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 1º/10/2018
1. Local, data e hora: no dia 1º/10/2018, às 10h, na sede social da Cellera Farmacêutica S.A., localizada em Indaiatuba/
SP, na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Joia, CEP 13347-310 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: 
dispensada publicação do edital de convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei 
das S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas cons-
tantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Composição da Mesa: Mario Spinola e Castro (Presidente); e 
Renata de Carvalho Fidale (Secretária). 4. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) aumento do capital social da Companhia, com 
a consequente alteração do Artigo 5º do estatuto social da Companhia; e (ii) consolidação do estatuto social da Companhia. 
5. Deliberações: Os acionistas decidem, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições: 5.1. Aprovar a emissão 
de 9.919.595 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com direito a voto, pelo preço unitário de emissão 
de R$0,51, fixado de acordo com os parâmetros do artigo 170, § 1º, inciso I, da Lei das S.A. As ações ora emitidas foram to-
talmente subscritas e parcialmente integralizadas pelos acionistas da Companhia, em moeda corrente nacional, nos termos 
dos boletins de subscrição que, autenticados pela mesa, passam a integrar a presente ata na forma do Anexo I. A totalidade 
dos R$5.058.993,45 ora subscritos será destinada à conta de capital social da Companhia, ressalvado que os valores que 
vierem a ser integralizados a prazo a título de juros e atualização monetária do preço de subscrição serão destinados à conta 
de reserva de capital, não afetando, portanto, o valor do capital social da Companhia. As novas ações emitidas farão jus em 
igualdade de condições com as ações já existentes a todos os benefícios, incluindo dividendos, juros sobre o capital próprio 
e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia a partir desta data. 5.2. Registrar que, 
em virtude do acima disposto, o capital social da Companhia é aumentado de R$324.638.614,56 para R$329.697.608,01. 
5.3. Em razão da deliberação supra, aprovar a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia de forma 
a refletir o aumento de capital social acima deliberado, passando a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O 
capital social é de R$329.697.608,01, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, dividido em 442.467.257 ações 
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” 5.7. Tendo em vista as deliberações ora aprovadas, os acionistas 
deliberam consolidar o estatuto social da Companhia, passando o mesmo a vigorar com a redação constante no Anexo II 
à presente ata. 5.8. Aprovar a lavratura da Ata desta Assembleia na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, §1º, da 
Lei das S.A. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi 
assinada pelos presentes. Presidente - Mario Spinola e Castro; Secretária - Renata de Carvalho Fidale; Acionistas Presentes: 
VSAP24 - Fundo de Investimento em Participações - Empresas Emergentes, representado por seu gestor, Principia Capital 
Partners Investimentos Ltda., representada por Mario Spinola e Castro e Ivan Bose do Amaral, Omilton Visconde Júnior, e 
Marcel Visconde. Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Mario Spinola e Castro - Presidente, Renata 
de Carvalho Fidale - Secretária. JUCESP nº 491.294/18-9 em 17/10/2018.

Cellera Farmacêutica S.A.
CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74 - NIRE 35.300.503.520

Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 23/11/2018
1. Local, data e hora: no dia 23/11/2018, às 10h, na sede social da Cellera Farmacêutica S.A., localizada em Indaiatuba/
SP, na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Joia, CEP 13347-310 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: 
dispensada publicação do edital de convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei 
das S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas cons-
tantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Composição da Mesa: Mario Spinola e Castro (Presidente); e 
Renata de Carvalho Fidale (Secretária). 4. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) consignação das integralizações do aumento 
de capital pelo acionista Omilton Visconde Junior; (ii) aumento do capital social da Companhia, com a consequente altera-
ção do Artigo 5º do estatuto social da Companhia; e (iii) consolidação do estatuto social da Companhia. 5. Deliberações: 
Os acionistas decidem, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições: 5.1. Nos termos do Boletim de Subscrição 
III, anexo à Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21/12/2017, devidamente aditado em Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 22/03/2018, consignar que, em 1º/10/2018 e 12/11/2018, portanto em observância ao prazo 
ali acordado, o acionista Omilton Visconde Junior integralizou o montante total de R$5.000.000,00, em moeda corrente 
nacional, sendo R$2.500.000,00 em cada uma das respectivas datas, mediante depósito em conta corrente de titularidade 
da Companhia, equivalente às duas primeiras parcelas devidas. O saldo remanescente e a Sobretaxa deverão ser integra-
lizados até 30/06/2019, conforme anteriormente acordado. 5.2. Nos termos do Boletim de Subscrição III, anexo à Ata de 
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º/10/2018, consignar que, em 22/10/2018, portanto em observância ao 
prazo ali acordado, o acionista Omilton Visconde Junior integralizou o montante de R$355.941,48, em moeda corrente 
nacional, mediante depósito em conta corrente de titularidade da Companhia, equivalente à parcela de R$352.941,17 
acrescida dos juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada do IPCA, acrescida de sobretaxa de 6,5% ao 
ano (“Sobretaxa” e em conjunto com a variação acumulada do IPCA, “Correção”), desde a data da subscrição até a data 
da efetiva integralização. Os valores integralizados em razão da Correção serão destinados à conta de reserva de capital da 
Companhia, não afetando, portanto, o valor do capital social da Companhia. 5.3. Aprovar a emissão de 117.307.693 novas 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com direito a voto, pelo preço unitário de emissão de R$0,52, fixado de 
acordo com os parâmetros do artigo 170, § 1º, inciso I, da Lei das S.A. As ações ora emitidas foram totalmente subscritas e 
parcialmente integralizadas pela parcialidade dos acionistas da Companhia, em moeda corrente nacional, nos termos dos 
boletins de subscrição que, autenticados pela mesa, passam a integrar a presente ata na forma do Anexo I. A totalidade 
dos R$61.000.000,36 ora subscritos será destinada à conta de capital social da Companhia, ressalvado que os valores que 
vierem a ser integralizados a prazo a título de juros e atualização monetária do preço de subscrição serão destinados à conta 
de reserva de capital, não afetando, portanto, o valor do capital social da Companhia. As novas ações emitidas farão jus em 
igualdade de condições com as ações já existentes a todos os benefícios, incluindo dividendos, juros sobre o capital próprio 
e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia a partir desta data. 5.4. Registrar que, 
em virtude do acima disposto, o capital social da Companhia é aumentado de R$329.697.608,01 para R$390.697.608,37. 
5.5. Em razão da deliberação supra, aprovar a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia de forma 
a refletir o aumento de capital social acima deliberado, passando a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O 
capital social é de R$390.697.608,37, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, dividido em 559.774.950 ações 
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” 5.6. Tendo em vista as deliberações ora aprovadas, os acionistas 
deliberam consolidar o estatuto social da Companhia, passando o mesmo a vigorar com a redação constante no Anexo II 
à presente ata. 5.7. Aprovar a lavratura da Ata desta Assembleia na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, §1º, da 
Lei das S.A. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi 
assinada pelos presentes. Presidente - Mario Spinola e Castro; Secretária - Renata de Carvalho Fidale; Acionistas Presentes: 
VSAP24 - Fundo de Investimento em Participações - Empresas Emergentes, representado por seu gestor, Principia Capital 
Partners Investimentos Ltda., representada por Mario Spinola e Castro e Ivan Bose do Amaral, Omilton Visconde Júnior, e 
Marcel Visconde. Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Mario Spinola e Castro - Presidente, Renata de 
Carvalho Fidale - Secretária. JUCESP nº 572.745/18-7 em 05/12/2018.

À Diretoria e Associados do Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmo-
logia – IPEPO. São Paulo – SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis do
Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia – IPEPO, que compreendem
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo
das principais políticas contábeis. Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira do Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia –
IPEPO em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em confor-
midade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em
relação à entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acor-
do com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Conforme informado na nota
explicativa nº 13 (a), a Administração do IPEPO tem verbas de convênio a devolver no
montante de R$ 1.385.131, referente ao Convênio nº 01/2011 celebrado em 19 de janeiro
de 2011 com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo visando à execução de
atividades concernentes ao Sistema Único de Saúde SUS/SP para despesas com cus-
teio de atendimento em oftalmologia no ambulatório da Várzea do Carmo. O tratamento
contábil foi feito com base na remuneração do valor contratado e não convênio,
embasada em Parecer Legal. Em razão desse entendimento, desde 2011 até novembro
de 2013 deixou de apropriar diversas despesas indiretas nesse centro de custos e na

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
sua prestação de contas. Em 2013, a Administração passou a definir um critério para
rateio das suas despesas gerais com base na participação sobre as receitas totais. A
análise e aprovação dessas despesas estão sujeitas ao exame dos órgãos competen-
tes. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis: A admi-
nistração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elabora-
ção de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administra-
ção é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, di-
vulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operaci-
onal e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser
que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os res-
ponsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela su-
pervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidade
dos auditores independentes: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções po-
dem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as deci-
sões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contá-
beis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internaci-
onais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional
ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção rele-

vante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro,
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o prove-
niente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião
sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulga-
ções feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administra-
ção, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria
obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da en-
tidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas con-
clusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se
manter em continuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 18 de março de 2019.

COKINOS & ASSOCIADOS
Auditores Independentes S/S.
CRC-2SP 15.753/O-0

Dr. Rubens Belfort Mattos Junior - Diretor Presidente                                  Denis Cristiano Kim - Contador - CRC n.º 1SP 226.726/O-9

DEMÉTRIO COKINOS
Contador

CRC-1SP120410/O-9
CNAI 385Registro CVM - 7.739

         2018          2017
Pesquisa Clínica Estudo Roche GX29639 78 44
Pesquisa Clínica - Alcon ILH297 8.552 8.552
Pesquisa Clínica Estudo Roche GX29633 3.629 -
Estudo Bausch Lomb - Glaucoma 88.592 -
Protocolo Zeiss - Pesquisa Clinica 283.952 -
Protocolo AACD - IM101603 1.340 -
Congresso Simasp 2019 1.708.969 -
Total Verbas de Projetos e Convênios
  a realizar - com restrição 3.192.226 2.814.695
(a) Convênio n. 01/2011 celebrado em 19 de janeiro de 2011 com a Secretaria Estadual da
Saúde de São Paulo visando a execução de atividades concernentes ao Sistema Único de
Saúde SUS/SP para despesas com custeio de atendimento em oftalmologia no Ambulatório
da Várzea do Carmo. De 2011 até novembro de 2013, embasada em Parecer Legal, O
IPEPO passou a definir como critério contábil com base na remuneração do valor contra-
tado e não como Convênio. Em razão deste entendimento, a entidade aguarda a aprovação
de suas prestações de contas perante os órgãos competentes. Vide nota explicativa nº 25.
(b) Verbas recebidas da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo que serão empenha-
das em Ações de Oftalmologia, conforme Termos de Convênios firmados com o Estado. (c)
Captação de recurso junto à Sociedade Civil para tratamento de Oncologia Ocular, através
do Ministério da Saúde. (d) Vide nota explicativa 17, item (a).
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CNPJ nº 67.187.070/0001-71

...continuação

13. Verbas de Projetos e Convênios a Realizar          2018          2017
Projeto Paof M. Higashi 6.744 6.744
Projeto Paof Muccioli 2.501 7.216
Total Verbas de projetos a realizar - sem restrição 9.245 13.960
Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo
  - Várzea do Carmo 2012 (a) 1.277.864 872.303
Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo
  - Várzea do Carmo 2013 (a) 107.267 68.556
Total Verbas sob análise - com restrição 1.385.131 940.859
Teleoftalmologia SES (b) 161.454 451.218
Pronon (c) 85.883 445.129
Congresso Simasp 337.522 832.749
Projeto Amazônia 200.196 228.737
Retina - Verba Panamericano 7.300 -
Pesquisa Clínica - Toxoplasmose (Turing) (d) 159.972 516.233
Congresso Panamericano Retina 6.030 188.090
Projeto Global Award 114.027 117.651
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo - Várzea do Carmo 16 3.822
Projeto Leber 16.091 16.091
Projeto Posurdex DME 4.519 6.379
Pesquisa Clínica - Açai 4.104 -

A segregação patrimonial dos recursos com restrição é resumida como segue:
Projetos Panamericano Projetos     Pronon Simasp Teleoftalmologia SES Várzea do Carmo  Total 2018  Total 2017
Ativo 12.407 1.150.575 211.483 2.005.525 529.940 1.794.135 5.704.065 5.248.158
Caixa e Equivalentes de Caixa 11.580 978.662 90.881 1.544.389 101.730 1.655.775 4.383.017 3.695.366
Realizáveis - 21.733 1.192 394.940 424.641 135.023 977.529 1.163.119
Não Circulante 827 150.180 119.410 66.196 3.569 3.337 343.519 389.673
Passivo 12.407 1.150.575 211.483 2.005.525 529.940 1.794.135 5.704.065 5.248.158
Projetos e Convênios a Realizar 11.580 1.000.395 92.073 1.939.329 526.371 405.667 3.975.415 3.917.626
Verbas de Convênio em análise - - - - - 1.385.131 1.385.131 940.859
Total Circulante 11.580 1.000.395 92.073 1.939.329 526.371 1.790.798 5.360.546 4.858.485
Não Circulante 827 150.180 119.410 66.196 3.569 3.337 343.519 389.673

Despesas - SUS          2018          2017
Salários e Encargos Sociais 824.155 516.761
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 555.915 393.864
Honorários de serviços médicos 1.704.285 1.601.878
Despesas Administrativas 25.233 18.244
Serviços prestados por terceiros 47.620 18.242
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
  - Unidade Hora Certa 3.157.208 2.548.989
Salários e Encargos Sociais 707.865 416.637
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 155.657 164.709
Honorários de serviços médicos 718.772 873.627
Despesas Administrativas 124.141 143.761
Serviços prestados por terceiros 72.536 66.403
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
  - Unidade Itaquera 1.778.971 1.665.137
Total Despesas - SUS sem Restrição 4.936.179 4.214.126
Salários e Encargos Sociais 1.162.527 1.075.638
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 724.470 1.086.164
Honorários de serviços médicos 779.417 839.610
Despesas Administrativas 117.715 113.533
Serviços prestados por terceiros 253.870 257.219
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Convênio Várzea do Carmo 3.037.999 3.372.164
Salários e Encargos Sociais 689.385 658.140
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 365.073 257.645
Honorários de serviços médicos 675.073 717.331
Despesas Administrativas 297.945 1.031.317
Serviços prestados por terceiros 100.318 89.614
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Convênio Teleoftalmologia 2.127.794 2.754.047
Total Despesas - SUS com Restrição 5.165.793 6.126.211
Total Despesas - SUS 10.101.972 10.340.337
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo - SUS Itaquera V.Carmosina / Ambulatório
Hora Certa São Miguel - Contribuindo para a descentralização do atendimento no SUS,
firmou parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, organização não
governamental e empresas privadas para a implantação de Centros Oftalmológicos na
periferia de São Paulo, com sua primeira Unidade própria no extremo leste da Cidade, bairro
Itaquera e Hospital/Dia Hora Certa São Miguel. Além do atendimento ambulatorial, o projeto
trouxe investimentos externos para a região, materializados no estudo epidemiológico das
causas da cegueira pela Organização Mundial da Saúde. Secretaria Estadual da Saúde de
São Paulo - Ambulatório Várzea do Carmo - Sucesso de atendimento e tratamento dos
casos mais complexos de retina oriundos da rede SUS, com realização de cirurgias de
retina como a Vitrectomia e também Injeções Intra-vitreas de Anti - VEGF, inclusão do
tratamento de Glaucoma doença grave, crônica e com necessidade de acompanhamento
regular. Mantem Centro de Diagnóstico de última geração, realização de terapêuticas
clínicas e cirúrgicas quando indicadas, em centro cirúrgico ambulatorial. Secretaria Esta-
dual da Saúde de São Paulo - Convênio Teleoftalmologia - Diagnósticos de doenças
oculares em pacientes diabéticos, hipertensos e usuários do medicamento cloroquina reali-
zados por profissionais de saúde das UBS, encaminhados a uma central de leitura, possibi-
litando aos médicos analisarem as imagens, emitirem laudos e o tratamento a distância.
17. Receitas com Projetos Privados          2018          2017
Pesquisa Clínica - Toxoplasmose (a) 206.633 483.593
Pronon (b) 390.847 443.393
Estudo Bausch Glaucoma 184.153 170.711
Fundação Lemann - 164.158
Pesquisa Clínica - Açaí 18.791 108.686
Pesquisa Clínica - Alcon ILH297 - 91.311
Projeto Oncologia Ocular - AM (c) 36.128 45.981
Projeto Leber - 15.403
Pesquisa Clínica Estudo Roche GX29633 3.698 14.357
Projeto Bares - Am 10.218 9.970
Projeto Jpl - Am - 8.801
Projeto Boris - Am 4.455 7.781
Projeto Global Award 11.985 6.809
Posurdex Dme 2.136 5.572
Projeto Catarata Champalimaud - Am (c) 60.915 287
Pesquisa Clinica 7.626 446
Protocolo Zeiss - Pesquisa Clinica 113.863 395
Total Projetos - Com restrição 1.051.448 1.577.654

         2018          2017
Pronon - 165.415
Latinofarma 121.797 60.899
Pesquisa Clínica - Alcon ILH297 - 53.686
Fundação Lemann 168.000 -
Projeto Paof M Higashi - 7.390
Projeto Paof Muccioli - 2.617
Teleoftalmologia 99.332 -
Total Projetos - Sem restrição 389.129 290.007
Total Geral 1.440.577 1.867.661
(a) Pesquisa Clínica Toxoplasmose - Projeto 1: estudo clinico, randomizado, duplo-con-
trolado, de grupos-paralelos, para avaliar o uso da pirimetamina com e sem sulfadianiza em
pacientes com corioretinite toxoplasmica ativa; Projeto 2: estudo clinico para avaliar a
eficácia do uso pirimetamina na prevenção de recidiva da toxoplasmose ocular; Projeto 3:
eficácia de pirimetamina (Daraprim) no tratamento da Toxoplasmose Ocular: Analise retros-
pectiva de prontuários. (b) Pronon – Projeto de Tratamento de Oncologia Ocular - Ministério
da Saúde. (c) Projeto Amazonas: Oncologia Ocular: atividades de assistência, ensino e
pesquisa em Manaus.
18. Receitas de Eventos e Pesquisas          2018          2017
Doações 77.355 15.000
Patrocínios - 10.000
Inscrições - Congressos - 1.940
Pesquisa Cientifica 2.499 -
Total receitas de eventos e pesquisas - Sem restrição 79.854 26.940
Congresso Panamericano 185.453 116.654
Inscrições - Congresso - Simasp 2.201.871 1.749.735
Total receitas de eventos e pesquisas - Com restrição 2.387.324 1.866.389
Total Geral 2.467.177 1.893.329
19. Receitas com Cursos de Aperfeiçoamento
Receitas          2018          2017
Inscrições 1.528.909 612.301
Patrocínios - 125.800
Total de Receitas com Cursos de Aperfeiçoamento 1.528.909 738.101
Despesas          2018          2017
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 26.937 626
Honorários de serviços médicos 184.576 49.974
Despesas Administrativas 307.679 125.658
Rateio de despesas administrativas - 346.815
Serviços prestados por terceiros 158.365 73.878
Total de Despesas com Cursos de Aperfeiçoamento 677.558 596.951
20. Receitas e Despesas Financeiras          2018          2017
Variação monetária ativa 46.463 141.014
Rendimento de aplicações financeiras 401.776 523.254
Descontos obtidos 132.985 155.135
Juros ativos 1.922 3.904
Variação cambial ativa - 3.053
Total - Receita Financeiras 583.146 826.360
Variação monetária passiva 46.463 59.038
Taxas de cartões de crédito 60.242 35.295
Despesas bancárias 15.915 15.935
Processos judiciais - ação civil 5.339 87.967
Juros passivos e multas 5.349 403
Descontos concedidos 12.331 9.407
Total - Despesas Financeiras 145.639 208.045
21. Outras Receitas          2018          2017
Rateio de receitas administrativas 120.678 650.668
Outras receitas 102.506 41.499
Total - Outras receitas - Sem restrição 223.184 692.167
Total Geral - Outras Receitas 223.184 692.167
22. Imunidade Tributária: Tendo em vista que a Entidade não distribui parcela de seu
patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação nos resultados, aplica
integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e
mantém a escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune ao Imposto de
Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, à Contribuição Social sobre o Lucro líquido - CSLL, ao
Programa de Integração Social - PIS ), à Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social - COFINS e aos impostos municipais e estaduais de acordo com os dispositivos
da Constituição da República Federativa do Brasil e do Código Tributário Nacional - CTN,
bem como impostos incidentes sobre a Folha de Pagamento (Em razão do disposto no
art.19 da Lei n. 10.522/2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB n.1/2014 e na Nota PGFN/
CASTF/N. 637/2014, a Secretaria da Receita Federal do Brasil encontra-se vinculada ao
referido entendimento solução de consulta vinculada a COSIT n.173, de 13/03/2017). Em
21/09/2017, foi deferida a tutela de urgência pleiteada nos autos da ação ajuizada nº
1005879-92.2017.4.01.3400, distribuída para a 1ª vara Federal, referente ao
questionamento sobre recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento, portanto por
decisão judicial a contribuição deixou de ser recolhida a partir da competência de
setembro/2017. 23. Renuncia Fiscal - Beneficios Usufruídos: A imunidade das contri-
buições sociais usufruídas durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e
de 2017 está apresentada como segue:

PIS Folha COFINS Cota Patronal Terceiros      Rat Total 2018 Total 2017
28.134 445.908 562.685 163.179 28.134 1.228.040 1.055.685

24. Trabalhos Voluntários
Atividades - Quantidade de Custo Custo Total Total Total
 Voluntárias 2018 Horas (HS) Mês  Hora (R$) Mês (R$) Ano 2018 Mês 2018 Ano 2017
Diretoria Estatutária 40:00 hs 293,33 8.800 105.600 8.800 73.946
Membros do Conselho
  de Administração 16:00 hs 117,33 3.520 42.240 3.520 46.429
Membros do
  Conselho Fiscal 9:00 hs 66,00 1.980 23.760 1.980 39.600
Fellows (Corpo
  Clinico Voluntário) - - - 457.150 38.096 -
Total - 628.750 52.396 159.975
25. Ajuste de Exercicios Anteriores: Foram escriturados no Patrimônio Líquido, na
conta de Ajustes de Exercícios Anteriores a correção monetária dos saldos apurados
para despesas com custeio de atendimento em oftalmologia no Ambulatório da Várzea
do Carmo. Vide nota explicativa n.13 - item (a). 26. Instrumentos Financeiros: A
Entidade não participa de operações envolvendo instrumentos financeiros destinados
a reduzir a exposição a riscos de mercado, moeda e/ou taxa de juros, tendo em vista
não possuir operações com essas características. O valor contábil dos demais instru-
mentos financeiros apresentados nos balanços patrimoniais não difere substancial-
mente dos valores de mercado. 27. Seguros: Os seguros são contratados por valores
considerados suficientes pela Entidade para cobrir eventuais riscos e perdas sobre
partes dos ativos.

14. Atendimento aos Pacientes do SUS e não SUS
Tabela Comparativa de Produção Geral (Por Quantidade)

2018 2017
Percent. Percent.

Qtdes (Qtdes) Qtdes (Qtdes)
Particulares, Operadoras de Saúde e Contratos
Atendimentos Particulares,
  Operadora de Saúde e Contratos 27.224 10,3% 25.494 9,5%
HSPM (Hospital do Servidor Público Municipal) 1.192 0,5% 1.072 0,4%
Subtotais 28.416 10,8% 26.566 9,9%
Prestação de Serviços SUS
Convênio SUS Unidade Itaquera - SMS 108.835 41,2% 105.840 39,3%
  - Direto Hospital/Dia

  Hora Certa - SMS 98.898 37,5% 103.618 38,5%
Subtotais 207.733 78,7% 209.458 77,8%
Convênio SUS Teleoftalmologia – SES 14.947 5,7% 21.714 8,1%
  - Indiretos Amb. Várzea do Carmo

  - SES 12.772 4,8% 11.469 4,3%
Subtotais 27.719 10,5% 33.183 12,3%
Totais 263.868 100,0% 269.207 100,0%
O IPEPO em cumprimento a determinação da Lei 12.101/09, artigo 4º, Inciso II e art. 17 e
seguintes da Portaria nº 834 de 26 de abril de 2016, prestou Serviços ao SUS em
percentual superior ao limite mínimo de 60% (sessenta por cento), conforme Tabela de
Produtividade acima, descrita nas operações do exercício de 2018 e 2017. Desta forma, com
esse resultado, atende-se a legislação vigente (Lei nº 12.101, de novembro de 2009) para
manutenção da Certificação como Entidade Filantrópica para o exercício de 2018 e 2017.
15. Receitas de Prestação de Serviços: Refere-se a Atendimento de Particulares e
Convênios de Operadoras de Saúde.          2018          2017
Empresas jurídicas \ Operadoras de Saúde 1.540 624.637
Centro Cirúrgico IPEPO - 832.155
Médico Externo 303.437 571.018
Consultas Particulares 54.664 175.593
Consultas Parceiros - Contratos 20.136 43.690
Consultas - Operadora de Convenio 754.418 416.334
Exames Particulares 169.223 74.811
Consultas - Medico Externo 23.307 1.596
Exames - Medico Externo 80.057 52.103
Exames Laboratoriais - Particular 28.683 8.749
Adaptação de Lentes de Contato 55.270 39.054
Exames -Parceiros - Contratos 112.855 39.544
Exames - Operadora de Convenio 786.680 374.765
Cirurgias Particulares 215.309 99.132
Cirurgias - Parceiros - Contratos 1.451.237 473.274
Cirurgias Operadora de Convenio 1.217.186 284.699
Exames Laboratoriais - Protocolo 14.700 19.883
Exames - Protocolo 33.253 51.530
Consultas - Protocolo 66.815 135.244
Cirurgias - Protocolo - 8.856
Atendimento In Company 20.188 40.593
Preceptoria 42.000 73.500
Cirurgias SUS Itaquera 79.535 -
Cirurgias de Oncologia Ocular 122.636 -
Inscrições-Congressos 6.600 -
Subtotal 5.659.729 4.440.760
(-) Cancelamentos de notas, glosas e reembolsos a clientes (60.478) (24.858)
Total Receitas de Prestação de Serviços - sem restrição 5.599.251 4.415.902
16. Receitas e Despesas com Convênio - SUS
Receitas - SUS          2018          2017
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
  - Unidade Hora Certa 4.455.098 4.049.588
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
  - Unidade Itaquera 1.825.731 1.766.583
Total de Receita SUS - sem restrição 6.280.829 5.816.171
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Convênio Várzea do Carmo 3.019.416 3.355.341
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Convênio Teleoftalmologia 2.129.658 2.752.025
Total de Receita SUS - com restrição 5.149.074 6.107.366
Total Receitas - SUS 11.429.903 11.923.537
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Banco Induscred de Investimento S/A
CNPJ 33.588.252/0001-32

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas do Banco Induscred de Investimento S/A para
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se às 14:00 horas do dia 24 de
abril de 2019, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº 960, 19º andar,
Conjunto 1902, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”: leitura, discussão e
votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2018. São Paulo, 09 de abril
de 2019. Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente.                        (10, 11 e 12)

IGESP SA – Centro Médico e Cirúrgico Instituto de Gastroenterologia de SP
CNPJ/MF Nº. 61.442.190/0001-91

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária 
Ficam convocados os senhores acionistas do IGESP S.A. Centro Médico e Cirúrgico Instituto de Gastroentero-
logia de SP a comparecerem no dia 24.04.2019 às 14h00  na Rua Silvia, nº 276 - 20º andar, no bairro da Bela 
Vista da Capital do Estado de São Paulo, para realização da Assembleia Geral Ordinária, a fim de reunidos
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Leitura, discussão e aprovação da redação da ata da Assem-
bléia anterior; 2) Exame, discussão e aprovação das contas e balanço relativo ao exercício de 2018; 3)
Outros Assuntos de interesse da Instituição. São Paulo, 09/04/2019. Fernando José Moredo – Presidente.

HSBX Bauru Empreendimentos S/A - CNPJ/MF nº 67.760.702/0001-44
Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Os acionistas da empresa HSBX Bauru Empreendimentos S/A, ficam convocados a comparecerem na sede social da 
empresa, situada na Rua Araújo Leite s/n, quadra 18 no dia 17/04/19 às 13 hs, para reunirem-se em AGOE, a fim de 
deliberarem: 1) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/18. 2) 
Eleição da Diretoria Executiva. 3) Remuneração dos membros da Diretoria Executiva. 4) Autorização dos acionistas para a 
locação do imóvel e acessões, situado na cidade de Bauru/SP, objeto da matrícula de nº 53.347, do 1º Cartório de Notas e 
Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Bauru/SP. 5) Aprovação das cláusulas do contrato de locação, em especial 
as relativas ao valor da locação, carência, prazo de vigência, preferência para aquisição do imóvel entre outras. 6) Altera-
ção do parágrafo único, do artigo 3º, do Estatuto Social, para constar que as deliberações passarão a ser aprovadas pela 
maioria dos sócios representando 90% do capital social. 7) Transformação do tipo societário de Sociedade Anônima para 
Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada. 8) Consolidação do Estatuto Social ou Contrato Social. 9) Outros 
assuntos de interesse da sociedade. Bauru, 08/04/19. Henry Maksoud Neto, Diretor Presidente. (10, 11 e 12/04/2019)

Balanços Patrimoniais Demonstração do Resultado dos Exercícios

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

A Diretoria

Demonstração do Fluxo de Caixa

 Construtora Augusto Velloso S/A
C.N.P.J/M.F. nº 60.853.934/0001-06

Sociedade Anônima de Capital Fechado
Relatório da Diretoria - Exercício encerrado em 31.12.2018

Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas., o relatório da diretoria e as demonstrações contábeis acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos 
auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, da Construtora Augusto Velloso S/A.             São Paulo, 02 de Abril de 2019.

Ativo   Dezembro/2018  Dezembro/2017
Caixa e equivalentes de caixa 1.695.437,47  3.636.766,21 
Contas a receber  32.912.770,62  33.673.769,08 
Estoques - 228.042,77 
Impostos a recuperar 5.320.196,85  5.885.674,00 
Outros créditos 5.859.782,94  7.040.121,59 
Total do Circulante  45.788.187,88   50.464.373,65 
Não Circulante  81.970.551,55   73.504.679,92
Contas a receber 5.471.204,61  5.768.797,40 
Créditos de 
controladas e coligadas  30.578.064,86  20.148.984,77 
Outros créditos 648.351,91  2.492.934,56 
Investimentos  38.055.037,41  35.599.548,23 
Imobilizado 6.997.222,28  9.267.982,01 
Intangíveis 220.670,48  226.432,95 

Total do Ativo 127.758.739,43   123.969.053,57 

   Dezembro/2018  Dezembro/2017
Receitas de obras, serviços 
e incorporações 112.401.555,27  111.004.674,98 
(-) IR e CS sobre a receita   (8.307.557,09)  (6.766.750,41)
Receitas Líquidas 104.093.998,18  104.237.924,57 
(-) Custo dos serviços prestados 
e incorporações (90.645.831,82) (77.895.257,10)
Lucro Bruto   13.448.166,36    26.342.667,47 
Despesas administrativas  (5.674.982,46)  (5.943.394,40)
Depreciação e amortização  (3.022.771,91)  (4.860.053,96)
Resultado de equivalência patrimonial 2.455.489,18  489.152,14 
Outras resultados operacionais 2.134.623,18   (9.647.715,27)
Lucro Líquido Antes 
do Resultado Financeiro 9.340.524,35  6.380.655,98 
Receitas financeiras 931.856,51  222.118,67 
Despesas financeiras  (2.686.998,00)  (3.973.058,49)
Resultado Financeiro  (1.755.141,49)  (3.750.939,82)
Resultado Antes dos 
Tributos Sobre os Lucros 7.585.382,86  2.629.716,16 
Resultado Líquidos das 
Operações Continuadas   7.585.382,86    2.629.716,16 
Resultado Líquido do Período   7.585.382,86    2.629.716,16 
Resultado líquido do período por ação                0,63                   0,22 

 Capital  Reserva  Reserva de
         realizado              legal            lucros                Total
Saldo em 
31/12/2014  23.000.000,00   2.453.221,08  38.554.940,88  64.008.161,96 
Resultado do exercício - - 4.984.982,15   4.984.982,15 
Aumento de capital 
29/07/2015  22.000.000,00  -  (22.000.000,00)  - 
Reserva legal - 138.912,05  (138.912,05)  - 
Saldo em 
31/12/2015  45.000.000,00  2.592.133,13  21.401.010,98  68.993.144,11 
Resultado do exercício - - 1.252.495,86  1.252.495,86 
Reserva legal - 62.624,79  (62.624,79) -
Saldo em 
31/12/2016  45.000.000,00  2.654.757,92  22.590.882,05  70.245.639,97 
Resultado do exercício - - 2.629.716,16  2.629.716,16 
Reserva legal - 131.485,81  (131.485,81)  - 
Saldo em 
31/12/2017  45.000.000,00  2.786.243,73  25.089.112,40  72.875.356,13 
Distribuição de dividendos  - - (2.000.000,00) (2.000.000,00)
Reserva legal - 379.269,14  (379.269,14)  - 
Resultado do exercício - - 7.585.382,86  7.585.382,86 
Saldo em 
31/12/2018  45.000.000,00  3.165.512,87  30.295.226,12  78.460.738,99 

José Maria Augusto
Contador – CRC – 1SP126.202/O-7

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do 
Relatório do Auditores Independentes, estão a disposição dos Senhores Acionistas na sede da Sociedade.

1) Fluxos de caixa originados  Dezembro/2018  Dezembro/2017
de atividades operacionais  
Resultado líquido  7.585.382,86   2.629.716,16 
Ajustes para reconciliar o
 lucro líquido ao caixa gerado  
pelas atividades operacionais:   
Depreciação e amortização  3.022.771,91   4.860.053,96 
Resultado na baixa de ativos permanentes 511.556,77  682.219,35 
Equivalência patrimonial  2.455.489,18  489.152,14 
Decréscimo (acréscimo) em ativos:   
Clientes  1.058.591,25   2.227.862,30 
Estoques 228.042,77   - 
Demais contas a receber/
adiantamentos/créditos  3.590.398,45   (5.052.005,96)
Acréscimo (descréscimo) em passivos:   
Fornecedores e contas a pagar  11.607.172,60   2.453.667,28 
Impostos, contribuições 
e encargos a recolher  (9.173.473,49)  1.051.758,69 
Caixa líquida gerada pelas
atividades operacionais  20.885.932,30   9.342.423,92 

2) Fluxos de caixa originados 
de atividades de investimentos  
Acréscimos/redução em 
controladas e coligadas  (15.340.058,45)  1.465.468,59 
Aquisição de imobilizado e intangível (1.257.806,,48)  (8.856.146,27)
Caixa líquida gerada pelas 
atividades de investimentos  (16.086.308,16)  (7.390.677,68)
3) Fluxos de caixa originados 
de financiamentos   
Empréstimos e financiamentos 
captações  (4.229.396,11) (72.950,71)
Dividendos  (2.000.000,00) 
Caixa líquida gerada pelas 
atividades de financiamentos  (6.229.396,11) (72.950,71)
3)Variação no Caixa e 
Equivalentes de Caixa  (1.941.328,74)  1.878.795,53 
4) Saldos de Caixa e 
Equivalentes de Caixa (Nota 3)  (1.941.328,74)  1.878.795,53 
No início do exercício  3.636.766,21   1.757.970,68 
No fim do exercício  1.695.437,47   3.636.766,21 

Passivo  Dezembro/2018  Dezembro/2017
Financiamentos 1.609.280,27   4.558.763,17 
Fornecedores 9.862.555,72   9.786.040,16 
Obrigações trabalhistas 1.120.054,31   1.665.654,74 
Obrigações fiscais 2.251.763,67   5.820.495,51 
Outras contas a pagar 428.957,88  274.462,09 
Total do Circulante   15.272.611,85    22.105.415,67 
Não Circulante   34.025.388,59    28.988.281,77 
Financiamentos 3.951.129,74   5.231.042,95 
Fornecedores e retenções contratuais 1.867.225,50   4.741.167,05 
Contas a pagar consórcios 22.573.846,45   8.324.874,84 
Parcelamentos e tributos diferidos 137.549,72   5.196.690,94 
Outras contas a pagar 5.495.637,18   5.494.505,99 
Patrimônio Líquido   78.460.738,99    72.875.356,13
Capital social 45.000.000,00  45.000.000,00 
Reserva de capital 3.165.512,87   2.786.243,73 
Reserva de lucros 30.295.226,12  25.089.112,40 
Total do passivo e do 
Patrimônio Líquido  127.758.739,43   123.969.053,57 

Construtora Monteiro de Castro S.A.
CNPJ: 64.132.277/0001-50

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - (Valores expressos em R$) DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO CONSOLIDADA

(Valores expressos em R$)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE CONSOLIDADA
(Valores expressos em R$)

DEMONSTRAÇÕES FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADA Exercício Encerrado em 31/12/2018 (Valores expressos em R$)

NOTAS EXPLICATIVAS

Diretoria:

Roberto Nardelli Monteiro de Castro - Diretor Superintendente

Alciones Amaral Filho - Diretor de Operações

João Flaviano Caciquinho Magaldi - Diretor Comercial

Luiz Carlos Augusto Silveira - Contador - CRC/SP 1SP 139288/O-9

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS CONSOLIDADO (Valores expressos em R$)

Ativo 31/12/2018 31/12/2017
Circulante  
Numerários 58.574 49.978
Banco conta Movimento 202.040 194.226
Total 260.615 244.204
Aplicações Financeiras 23.436.980 19.291.859
Duplicatas a Receber 3.553.057 5.565.400
 26.990.036 24.857.259
Estoques 0 0
Outros Creditos  
Impostos a Recuperar 128.420 86.235
Adiantamento Salários 1.692 0
Adiantamento Férias 13.783 16.907
Depósito Garantia 786 786
Depósitos Judiciais 15.987 40.000
Outros Adiantamentos 14.972 14.972
Bloqueio Judicial C/C 0 379
Ajuste IN-SRF 21/79 0 0
Total 175.639 159.279
Total do Ativo Circulante 27.426.290 25.260.742
Ativo Não Circulante  
Investimentos 7.421.424 6.162.739
Imobilizado  
Imóveis 3.316.732 1.346.732
Equipamentos de Produção 10.205.257 10.180.288
Móveis e Instalações 560.715 533.875
Veículos 4.730.368 4.760.163
Outras Imobilizações 5.447 5.447
Total 18.818.518 16.826.505
(-) Depreciação Acumulada -8.589.632 -8.915.278
Total do Ativo Não Circulante 17.650.310 14.073.966
Total Geral do Ativo 45.076.600 39.334.708

1) Declaração de Conformidade: Estas demonstrações contábeis 
consolidadas foram preparadas de acordo com o Pronunciamento 
Contábil CPC para Empresas Pequenas e de Medio Porte emitido pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 2) Depreciação: Depreciação 
método linear 3) Eventos Subsequentes: Não há fatos ocorridos 
subsequentes à data de encerramento do exercício que venham a ter 
efeito relevante sobre a . situação patrimonial ou financeira da empresa 
ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros 4) 
Capital: Capital de 30.000 ações nominativas sem valor nominal. Sendo 
10.200 ordinárias e 19.800 preferenciais

Passivo 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Fornecedores 0 35.960
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
Salários 0 0
INSS 123.492 258.525
FGTS 66.994 86.984
Outras 58.411 57.012
Indenização Trabalhista a Pagar 100.000 100.000
Total 348.897 538.481
Obrigações Tributarias e Impostos a Recolher
IRPJ a Recolher 106.190 212.227
CSLL a Recolher 35.772 83.558
Cofins a Recolher 55.637 57.959
Pis a Recolher 12.055 12.558
Outras 6.880
Total 216.533 366.301
Outras Obrigações
Adiantamento de Clientes 0 0
Cheques a Compensar 0 0
Financiamentos 0 0
Outros 183 0
Total 183 0
Ajuste IN-SRF 21/79 0 0
Total Passivo Circulante 565.612 904.782
Total Passivo Não Circulante 0 0
Patrimônio Líquido
Capital Social Integralizado 30.300.000 30.300.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados 14.210.988 8.129.925
Total do Patrimônio Líquido 44.510.988 38.429.925

Total Geral do Passivo 45.076.600 39.334.708

Demonstrações de Resultado 31/12/2018 31/12/2017
Venda Bruta Operacional 35.959.264 34.197.588
Deduções de Vendas
Pis sobre Faturamento -219.890 -215.262
Cofins sobre Faturamento -1.014.876 -993.515
I.S.S -1.046.837 -1.102.111
Impostos Deduções - Consórcio
Total -2.281.603 -2.310.888
Receita Líquida Comercial 33.677.661 31.886.700
Custos dos Serviços Vendidos -17.644.259 -18.008.713
Lucro Bruto Operacional 16.033.402 13.877.987
Despesas/ Receitas Operacionais
Despesas com Pessoal -1.504.747 -1.863.308
Despesas Administrativas -1.798.702 -1.492.782
Despesas Tributarias -191.668 -393.019
Participação Societaria/ Equivalência Patrimônial 1.243.225 1.295.042
Outras Despesas e Receitas Operacionais 353.457 153.503
Total -1.898.435 -2.300.564
Depreciação -348.849 -1.287.349
Resultado Antes das Receitas e
  Despesas Financeiros 13.786.118 10.290.074
Despesas Financeiras -11.997 -9.709
Receitas Financeiras 1.578.904 1.331.852
Resultado antes da Contribuição Social 15.353.024 11.612.217
C.S.L.L. -388.360 -369.334
Resultado antes do IRPJ 14.964.664 11.242.883
I.R.P.J. -695.185 -659.952
Resultado Liquido 14.269.479 10.582.931

Demonstrações de Resultado Abrangente 31/12/2018 31/12/2017
Resultado Líquido 14.269.479 10.582.931
Outros Resultados Abrangentes 0,00 0,00
Total 14.269.479 10.582.931

 Capital Realizado R$ Lucros Acumulados R$ Resultado do Exercicio Distribuições de Lucros Total R$
Saldos em 31.12.2017 30.300.000 4.220.376 12.553.478 -8.643.929 38.429.925
Aumento de Capital
Com Lucros e Reservas 0 3.909.549 -12.593.478 8.643.929
Com Subscrição de Novas Ações
Lucro Líquido do Exercício  0 14.269.479 -8.148.416 6.121.063
Saldos em 31.12.2018 30.300.000 8.129.925 14.229.479 -8.148.416 44.510.988

Fluxo de Caixa das atividades operacionais 31/12/2018
Lucro Líquido antes do imposto
  de renda e contribuição social
  Ajustes por: 15.313.024
 15.313.024
IRPJ do período -695.185
CSLL do período -388.360
Acréscimo - Aplicações Financeiras -4.145.121
Decréscimo de Duplicatas a Receber 2.012.343
Acréscimo em Outros Créditos -16.359
Decréscimo de Fornecedores -35.960
Decréscimos de Débitos Sociais -153.624
Decréscimo de Débitos Fiscais -149.768
Acréscimo Contas a Pagar 183
  Sub. Total - Variações -3.571.851
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 11.741.173

Fluxo de Caixa das atividades de investimento
Movimentação Financeiras Investimentos (SCP/Consórcios) -1.258.685
 -1.258.685
Baixa Alienação Bens Ativo Imobilizado 703.495
Aquisição Bens Ativo Imobilizado -2.695.508
Variação Depreciação -325.646
 -2.317.659
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento -3.576.344
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento
Distribuição de Lucros -8.148.416
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento -8.148.416
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 16.413
Saldo Inicial Disponivel em 31/12/2017
Caixa 49.978
Banco conta movimento 194.226
 244.204
Saldo Final Disponível 31/12/2018
Caixa 58.574
  Banco conta movimento 202.040
 260.615

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
(Valores expressos em Reais - R$)

Demonstrações do resultado para os exercícios fi ndos em 
31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Valores expressos em Reais - R$)

Demonstrações do resultado abrangente para os exercícios fi ndos em 31 de 
dezembro de 2018 e de 2017 (Valores expressos em Reais - R$)

Demonstrações dos fl uxos de caixa para os exercícios fi ndos em 
31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Valores expressos em Reais - R$)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios fi ndos em 
31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Valores expressos em Reais - R$)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2018 31/12/2017
Resultado líquido do exercício (130.751) 5.523
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do 
 exercício com o caixa líquido (aplicado nas) 
 gerado pelas atividades operacionais:
 Imposto de renda e contribuição social 12.225 -
 Juros e variações monetárias, líquidas (45.328) (5.555)
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
 Imóveis a comercializar (14.576.746) (3.513.240)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Fornecedores 5.886 -
 Outros passivos 661 -
 Imposto de renda e contribuição social pagos      (15.920)                  -
Caixa líquido gerado pelas operações (14.749.973) (3.513.272)
Caixa líquido gerado pelas 
 atividades operacionais (14.749.973) (3.513.272)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de aplicações fi nanceiras - (6.000.000)
Resgate de aplicações fi nanceiras   6.050.883                  -
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimento   6.050.883 (6.000.000)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
Aporte de acionistas   8.508.333   9.727.240
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas 
 atividades de fi nanciamento   8.508.333   9.727.240
Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa (190.757) 213.968
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício      213.968                  -
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício        23.211      213.968
Aumento (redução) do saldo decaixa e equivalentes de caixa    (190.757)      213.968

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

  Capital   Prejuízos
 Capital social a Reserva  acumu-
         social integralizar de capital   AFAC       lados          Total
Saldos em 31 de 
 dezembro de 2017 12.856.960 (4.821.360) 1.691.640 - 5.523 9.732.763
Aporte dos sócios/ 
 Transação com sócios - 4.821.360 1.691.640 1.995.333 - 8.508.333
Resultado do exercício                 -                   -                -               - (130.751)   (130.751)
Saldos em 31 de 
 dezembro de 2018 12.856.960                   - 3.383.280 1.995.333 (125.228) 18.110.345

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

1. Contexto operacional: A Juquei Incorporadora S.A. (“Companhia”) possui propósito espe-
cífi co que consiste no desenvolvimento de incorporação imobiliária na cidade de São Paulo, 
no bairro Indianópolis, inclusive a compra e venda de imóveis contíguos e locação de bens 
próprios. A administração decidiu transformar o tipo jurídico da Sociedade, passando de So-
ciedade Limitada Empresária para Sociedade por Ação (Capital Fechado), com o objetivo de 
melhor atender os interesses sociais da Companhia. 2. Apresentação das demonstrações 
fi nanceiras e principais práticas e políticas contábeis: 2.1. Base de apresentação: As 
demonstrações fi nanceiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, que incluem a legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e 
interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações fi nanceiras são apresentadas 
em reais. A moeda funcional para a preparação das demonstrações fi nanceiras é o Real (R$) 
e, exceto se indicado de outra forma, as transações foram registradas pelo custo histórico. 2.2. 
Avaliação do valor recuperável de ativos (“impairment test”): A Companhia revisa o valor 
contábil de seus ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias 
econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda do valor 
recuperável dos ativos não fi nanceiros. Quando essas evidências são identifi cadas e o valor 
contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando 
o valor contábil líquido ao valor recuperável. O principal grupo de contas sujeitas à avalia-
ção de recuperação são os imóveis a comercializar. Em 31 de dezembro de 2018, não foram 

identifi cados indicadores de perda. 2.3. Instrumentos fi nanceiros: Os instrumentos fi nancei-
ros são inicialmente reconhecidos pelo valor justo líquido dos custos diretamente atribuíveis, a 
partir da data em que a Companhia se torna parte das disposições contratuais dos instrumen-
tos fi nanceiros e incluem, principalmente, caixa e equivalentes de caixa, aplicações fi nanceiras, 
fornecedores e contas a pagar. 2.4. Imóveis a comercializar: Representados pelo custo de 
aquisição dos terrenos, acrescidos de outros gastos relacionados ao processo de incorporação 
imobiliária. 2.5. Provisão para riscos e demandas judiciais: A provisão para demandas ju-
diciais é reconhecida quando a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada 
como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja neces-
sária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. A Companhia se 
utiliza da avaliação até a última instância judicial para determinar a necessidade de reconhecer 
provisão, considerando o histórico e perspectivas futuras de conclusão dos processos. 3. Imó-
veis a comercializar: Os imóveis a comercializar são compostos por custos com aquisição do 
terreno, custas iniciais com o terreno e outros gastos necessários para futura incorporação imo-
biliária, atreladas ao imóvel. A classifi cação para o grupo de Ativo circulante em 2018 ocorreu 
devido a expectativa de lançamento do empreendimento imobiliário. 4. Patrimônio líquido: a) 
Capital social e capital a integralizar: Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, o capital social 
é de R$12.856.960, dividido em 12.856.960 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. 
Durante o exercício social, os acionistas aportaram em moeda corrente nacional os valores 
para realização do capital a integralizar. b) Reserva de capital: Refere-se a reserva especial 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Apresentamos as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018. Ficamos à disposição de V.Sas. para quaisquer 
esclarecimentos referentes ao exercício. São Paulo, 21 de março de 2019

A T I V O 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 23.211 213.968
 Aplicações fi nanceiras - 6.005.555
 Imóveis a comercializar 18.089.986 -
 Outros ativos          3.708                  -
Total do ativo circulante 18.116.905   6.219.523
Não circulante
 Imóveis a comercializar                  -   3.513.240
Total do ativo não circulante                  -   3.513.240
Total do ativo 18.116.905   9.732.763
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante
 Fornecedores 5.886 -
 Contas a pagar             674                  -
Total do passivo circulante          6.560                  -
Patrimônio líquido
 Capital social 12.856.960 12.856.960
 Capital social a integralizar - (4.821.360)
 Reserva de capital 3.383.280 1.691.640
 Adiantamento para futuro aumento de capital 1.995.333 -
 Prejuízos acumulados   (125.228)          5.523
Total do patrimônio líquido 18.110.345   9.732.763
Total do passivo e patrimônio líquido 18.116.905   9.732.763

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 31/12/2018 31/12/2017
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas (73.607) -
Despesas tributárias      (89.548)            (56)
Prejuízo antes do resultado fi nanceiro (163.155) (56)
Resultado fi nanceiro
Receitas fi nanceiras 45.328 5.615
Despesas fi nanceiras           (699)            (36)
Prejuízo antes do imposto de renda e 
 da contribuição social (118.526) 5.523
Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social correntes     (12.225)                  -
Lucro (prejuizo) líquido do exercício    (130.751)          5.523
Lucro líquido do exercício 
 prejuízo básico por ação - R$         (0,01)            0,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 31/12/2018 31/12/2017
Prejuízo líquido do exercício (130.751) 5.523
Outros componentes do resultado abrangente                  -                  -
Resultado abrangente total do exercício    (130.751)          5.523

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
Notas explicativas às demonstrações fi nanceiras para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Em reais - R$, exceto quando mencionado de outra forma)

JUQUEI INCORPORADORA S.A.
CNPJ: 28.450.705/0001-20

de ágio na subscrição de ações, sendo transações com sócios, que totalizou R$3.383.280 em
31 de dezembro de 2018 (R$1.691.640 em 31 de dezembro de 2017). c) Adiantamento para 
futuro aumento de capital: No exercício os sócios aportaram a título de “AFAC” o montante de
R$ 1.995.333. 5. Aprovação das demonstrações fi nanceiras: As demonstrações fi nanceiras
foram aprovadas para divulgação pela Diretoria em 21 de março de 2019.
A DIRETORIA Alberes Marçal Papa - Contador - CRC 1 SP 262537/O-8

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 
(Valores expressos em Reais - R$)

Demonstrações do resultado para os exercícios fi ndos em 
31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Valores expressos em Reais - R$)

Demonstrações do resultado abrangente para os exercícios fi ndos em 
31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Valores expressos em Reais - R$)

Demonstrações dos fl uxos de caixa para os exercícios fi ndos em 
31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Valores expressos em Reais - R$)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios fi ndos em 
31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Valores expressos em Reais - R$)

 31/12/2018 31/12/2017
Prejuízo líquido do exercício (85.931) (77.519)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do 
 exercício com o caixa líquido (aplicado nas) 
 gerado pelas atividades operacionais:
 Imposto de renda e contribuição social 67 19
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
 Imóveis a comercializar (4.500) (7.588)
 Outros créditos - -
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Fornecedores (250) 964
 Imposto de renda e contribuição social pagos (73) (20)
 Outros passivos      103.825           7.818
Caixa líquido gerado pelas operações 13.138 (76.326)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais        13.138      (76.326)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
Aporte de acionistas                  -         73.000
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas 
 atividades de fi nanciamento                  -         73.000
Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa 13.138 (3.326)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício                  -           3.326
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício        13.138                   -
Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa        13.138        (3.326)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 Capital Prejuizos
    social acumulados      Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 4.534.000     (731.373) 3.802.627
Prejuízo líquido do exercício                -       (85.931)    (85.931)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 4.534.000     (817.304) 3.716.696

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

1. Contexto operacional: A Graúna Incorporadora S.A. (“Companhia”) possui propósito específi co 
que consiste no desenvolvimento de empreendimento imobiliário localizado no município de Poá, 
Estado de São Paulo, na Avenida Vital Brasil, Vila Monteiro. A administração decidiu transformar o 
tipo jurídico da Sociedade em 2017, passando de Sociedade Limitada Empresária para Sociedade 
por Ação (Capital Fechado), com o objetivo de melhor atender os interesses sociais da Companhia. 
2. Apresentação das demonstrações fi nanceiras e principais práticas e políticas contábeis: 
2.1. Base de apresentação: As demonstrações fi nanceiras foram preparadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem a legislação societária brasileira e os pronuncia-
mentos, orientações e interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações fi nanceiras 
são apresentadas em reais. A moeda funcional para a preparação das demonstrações fi nanceiras 
é o Real (R$) e, exceto se indicado de outra forma, as transações foram registradas pelo custo his-
tórico. 2.2. Avaliação do valor recuperável de ativos (“impairment test”): A Companhia revisa 
o valor contábil de seus ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias 
econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda do valor recu-

perável dos ativos não fi nanceiros. Quando essas evidências são identifi cadas e o valor contábil lí-
quido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil 
líquido ao valor recuperável. O principal grupo de contas sujeitas à avaliação de recuperação são os 
imóveis a comercializar. Em 31 de dezembro de 2018, não foram identifi cados indicadores de perda. 
2.3. Instrumentos fi nanceiros: Os instrumentos fi nanceiros são inicialmente reconhecidos pelo 
valor justo líquido dos custos diretamente atribuíveis, a partir da data em que a Companhia se torna 
parte das disposições contratuais dos instrumentos fi nanceiros e incluem, principalmente, caixa e 
equivalentes de caixa e contas a pagar. 2.4. Imóveis a comercializar: Representados pelo custo 
de aquisição dos terrenos, acrescidos de outros gastos relacionados ao processo de incorporação 
imobiliária. 2.5. Provisão para riscos e demandas judiciais: A provisão para demandas judiciais 
é reconhecida quando a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como resulta-
do de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar 
a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. A Companhia se utiliza da avaliação até 
a última instância judicial para determinar a necessidade de reconhecer provisão, considerando o 
histórico e perspectivas futuras de conclusão dos processos. 3. Imóveis a comercializar: Os imó-

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Apresentamos as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018. Ficamos à disposição de V.Sas. para quaisquer 
esclarecimentos referentes ao exercício. São Paulo, 21 de março de 2019

A T I V O 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa        13.138                  -
Total do ativo circulante        13.138                  -
Não circulante
 Imóveis a comercializar   3.822.646   3.818.146
Total do ativo não circulante   3.822.646   3.818.146
Total do ativo   3.835.784   3.818.146
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante
 Fornecedores 742 992
 Obrigações trabalhistas 6.026 5.888
 Obrigações fi scais 1.320 1.296
 Contas a pagar       111.000          7.343
Total do passivo circulante      119.088        15.519
Patrimônio líquido
Capital social 4.534.000 4.534.000
Prejuízos acumulados    (817.304)    (731.373)
Total do patrimônio líquido   3.716.696   3.802.627
Total do passivo e patrimônio líquido   3.835.784   3.818.146

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 31/12/2018 31/12/2017
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas (54.559) (42.243)
Despesas tributárias      (24.107)      (51.602)
Prejuízo antes do resultado fi nanceiro (78.666) (93.845)
Receitas fi nanceiras 278 16.387
Despesas fi nanceiras        (7.476)             (42)
Prejuízo antes do imposto de renda e 
 da contribuição social (85.864) (77.500)
Imposto de renda e contribuição social correntes             (67)             (19)
Prejuízo líquido do exercício      (85.931)      (77.519)

Prejuízo básico por ação - R$          (0,02)          (0,02)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 31/12/2018 31/12/2017
Prejuízo líquido do exercício      (85.931)      (77.519)
Resultado abrangente total do exercício      (85.931)      (77.519)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
Notas explicativas às demonstrações fi nanceiras para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Em reais - R$, exceto quando mencionado de outra forma)

GRAUNA INCORPORADORA S.A.
CNPJ nº 09.094.298/0001-10

veis a comercializar são compostos por custos com aquisição do terreno, localizado na Cidade de
Poá - São Paulo, custas iniciais com o terreno e outros gastos necessários para futura incorporação
imobiliária, atreladas ao imóvel. 4. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31 de dezembro
de 2018 e de 2017, o capital social é de R$4.534.000, dividido em 4.534.000 ações ordinárias
nominativas e sem valor nominal. 5. Aprovação das demonstrações fi nanceiras: As demons-
trações fi nanceiras foram aprovadas para divulgação pela Diretoria em 21 de março de 2019.

A DIRETORIA Alberes Marçal Papa - Contador - CRC 1 SP 262537/O-8

Cellera Farmacêutica S.A.
CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74 - NIRE 35.300.503.520

Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 21/01/2019
1. Local, data e hora: no dia 21/01/2019, às 10h, na sede social da Cellera Farmacêutica S.A., localizada em Indaiatuba/
SP, na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Joia, CEP 13347-310 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: dis-
pensada publicação do edital de convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das 
S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes 
do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Composição da Mesa: Mario Spinola e Castro (Presidente); e Ivan 
Bose do Amaral (Secretária). 4. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) abertura de filial na Cidade de Varginha, Estado de Minas 
Gerais; e (ii) consolidação do estatuto social da Companhia. 5. Deliberações: Os acionistas decidem, por unanimidade e 
sem quaisquer ressalvas ou restrições: 5.1. Aprovar a abertura de filial da Companhia na Cidade de Varginha, Estado de Mi-
nas Gerais, na Rua Projetada PS 333, Módulo nº 06 do CITLog Sul de Minas, Bairro Aeroporto, CEP 37031-090. 5.2. Em razão 
da deliberação prevista acima, foi aprovada a alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia de forma a refletir a 
abertura da filial acima deliberada, passando a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 2º - A Companhia tem sede e 
foro em Indaiatuba/SP, na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Jóia, CEP 13347-310, podendo abrir ou encerrar filiais, 
agências e escritórios em qualquer parte do país ou no exterior. § 1º. A Companhia possui as seguintes filiais: (i) Filial loca-
lizada em São Paulo/SP, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 550, 9º andar, conjuntos 91 e 92, Cidade Monções, CEP 
04571-925, CNPJ 33.173.097/0003-55 e com seus atos constitutivos registrados na JUCESP sob o NIRE 35.905.338.021; e 
(ii) Filial localizada em Varginha/MG, na Rua Projetada PS, 333, Módulo nº 06 do CITLog Sul de Minas, Aeroporto, CEP 37031-
090.” 5.6. Tendo em vista as deliberações ora aprovadas, os acionistas deliberam consolidar o estatuto social da Companhia, 
passando o mesmo a vigorar com a redação constante no Anexo I à presente ata. 5.7. Aprovar a lavratura da Ata desta 
Assembleia na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, §1º, da Lei das S.A. 6. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Presidente - Mario Spinola e 
Castro; Secretário - Ivan Bose do Amaral; Acionistas Presentes: VSAP24 - Fundo de Investimento em Participações - Empresas 
Emergentes, representado por seu gestor, Principia Capital Partners Investimentos Ltda., representada por Mario Spinola e 
Castro e Ivan Bose do Amaral, Omilton Visconde Júnior, e Marcel Visconde Confere com a original lavrada em livro próprio. 
Mesa: Mario Spinola e Castro - Presidente, Ivan Bose do Amaral - Secretária. JUCESP nº 147.833/19-0 em 11/03/2019.

Gestão de estoque
é coisa séria

O controle de estoque é 

muito importante para 

o gerenciamento de seu 

consultório

De alguma forma, cada 
um de nós utiliza um 
caminho para regis-

trar as entradas e saídas de 
material, como por exemplo 
as planilhas eletrônicas - tais 
como Excel -, usadas para 
registrar a movimentação 
dos produtos de forma sim-
plifi cada.

Em geral, é comum delegar 
a tarefa para um colaborador 
da equipe ou recepcionista. 
Ocorre que, normalmente, 
esse colaborador tem diver-
sas atividades e obrigações 
relacionadas ao atendimento 
dos pacientes e acaba por não 
dar a devida importância à 
gestão do estoque.

A prática não envolve ape-
nas o controle de entrada 
e saída dos materiais, mas 
também uma boa compra, 
baixo estoque de produtos 
com pequeno giro, controle 
efi ciente sobre materiais com 
prazo de validade curto e, so-
bretudo, o controle sobre os 
materiais consumidos pelos 
dentistas.

Clínicas grandes com vários 
profissionais nem sempre 
controlam o possível des-
perdício de material com 
repetições desnecessárias 
de procedimento ou desvios 
do estoque. Considerando 
este cenário, o ideal é que a 
tarefa seja feita por uma única 
pessoa, que deve ser treinada 
e informada sobre o impacto 
do seu trabalho na gestão do 
consultório.

Em nosso trabalho de 
atendimento às clinicas, fei-
to por meio de um software 
de gestão, muitas vezes o 
que falta no treinamento é 
o funcionário saber a razão 
das tarefas que executa e 
o impacto que elas têm no 
processo de gestão da em-
presa. No caso do controle de 
estoques, devemos informar 
o responsável que um con-
trole sobre os materiais com 
curto prazo de vencimento 
impacta diretamente na dimi-
nuição do descarte e, como 
conseqüência, possibilita um 
melhor aproveitamento dos 
recursos do consultório.

Outro ponto a observar é 
que as compras em maior 
quantidade devem ser re-
servadas para os materiais 
de maior uso. Não é neces-

sário ter um estoque repleto 
de utensílios caros e pouco 
utilizados. O valor pode ser 
alocado para outras neces-
sidades. Esse controle vale 
para consultórios de todos 
os portes. Se for pequeno, é 
o momento ideal para implan-
tar protocolos de gestão. Ao 
crescer, os diversos setores 
já serão gerenciados apro-
priadamente. Neste caso, 
um programa de gestão para 
clínicas se faz necessário.

O software de gestão pro-
duz relatórios próprios e 
fáceis de serem obtidos, se os 
dados estiverem corretamen-
te preenchidos no programa. 
O relatório cruza informações 
(como a produção do dentista 
x consumo do estoque), e 
pode indicar desperdício de 
material e apontar para uma 
necessidade de treinamento.

Pontos importantes:

 • Saber quais produtos 
estão próximos do ven-
cimento;

 • Identificar o produto 
que está acabando para 
comprar antes que falte;

 • Identifi car quais produtos 
merecem ter uma maior 
quantidade no estoque;

 • Acompanhar o consumo 
de material de cada den-
tista;

 • Gerenciar os controles 
através de um software 
de gestão.

Com isso, é possível me-
lhorar os processos de ge-
renciamento de estoque e 
aumentar a rentabilidade do 
consultório.

Abaixo, você encontra 

algumas sugestões da 

equipe da Dentalis 

 • Software para otimizar a 
gestão de estoque do seu 
consultório:

 • Profi ssionalizar e aperfei-
çoar o gerenciamento do 
seu estoque, fazer treina-
mentos com a equipe e 
envolver o responsável 
pelo departamento de 
compras;

 • Criar processos que pos-
sam ser absorvidos pela 
sua equipe;

 • Implantar ferramentas 
digitais para agilizar o seu 
dia a dia;

 • Extrair relatórios que 
mostrem claramente a 
situação real do seu es-
toque.

(*) - É Diretor Comercial da Dentalis.

Sérgio Aronis (*)
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Especial

Há exatamente 100 dias, o capitão 
reformado Jair Bolsonaro subia a 
rampa do Palácio do Planalto para 
dar início a seu mandato como 
presidente do Brasil

O político do PSL conseguiu vencer as eleições de 
outubro com 55,13% dos votos, mas, apenas três 
meses após sua posse, viu sua popularidade des-

pencar. Além disso, em 100 dias de governo, Bolsonaro 
vivenciou impasses nos diálogos com o Congresso e rusgas 
com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia.

A difi culdade em manter uma articulação política em-
perrou o andamento de pautas que eram algumas de suas 
promessas de campanha, como a reforma da Previdência. 
Sem depender da articulação política nem de aprovações 
legislativas, a agenda externa acabou ganhando destaque 
no primeiro trimestre de seu mandato, já que decisões di-
plomáticas cabem praticamente apenas do presidente - as 
chamadas "canetadas".

"É surpreendente o foco nas relações exteriores, esse não 
foi um tema sobre o qual ele falou muito na campanha. E, 
nas últimas semanas, não faltaram notícias, viagens, um 
foco maior do que ele havia dado na campanha", diz Sér-
gio Praça, professor e pesquisador da Escola de Ciências 
Sociais da FGV no Rio de Janeiro (FGV-RJ). Bolsonaro fez 
sua estreia internacional no Fórum de Davos, na Suíça, no 
fi m de janeiro, ocasião em que seu breve discurso ofi cial 
foi duramente criticado pela imprensa e virou meme nas 
redes sociais.

Dois meses depois, em março, Bolsonaro cumpriu sua 
primeira viagem internacional de caráter bilateral, indo aos 
Estados Unidos. Com grande pompa e numerosa comitiva, 
o presidente se reuniu com 
expoentes da direita america-
na e não economizou elogios 
ao país e ao governo de Do-
nald Trump, demonstrando 
explícito alinhamento. Ao 
mandatário dos EUA, o bra-
sileiro prometeu abrir mão 
de seu tratamento especial 
na Organização Mundial do 
Comércio (OMC) e autorizar 
o uso da base de Alcântara 
(MA), no Maranhão. 

Para casa, Bolsonaro trou-
xe o apoio de Washington à 
entrada do Brasil na Organi-
zação para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). Ao fi m, a viagem 
teve mais consequências 
ideológicas do que ações 
práticas. Depois dos EUA, o Chile foi a segunda parada 
de Bolsonaro, com uma passagem apagada e marcada 
pela frieza do mandatário Sebastián Piñera, que chegou 
a criticar as falas do brasileiro sobre a ditadura militar (já 
depois da partida de Bolsonaro), e pela forte rejeição da 
oposição chilena.

Diplomacia ideológica
Apesar das críticas enfáticas durante a campanha eleito-

ral contra o que chamavam de "política externa ideológica" 
do governo do PT, Bolsonaro, seu guru Olavo de Carvalho 
e o chanceler Ernesto Araújo acabaram promovendo uma 
diplomacia baseada parcialmente nas próprias visões de 
mundo. Ignorando tradições e recomendações do Ita-
maraty - Bolsonaro pretende trocar até uma dezena de 

Em 100 dias, Bolsonaro volta 
atenções para política externa

Agenda internacional prevaleceu sobre a interna até o momento. Na foto, Bolsonaro em
sua visita à Casa Branca, em 19 de março. 
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embaixadores brasileiros -, o novo governo do PSL tem 
tomado decisões que vão contra a história do país na 
diplomacia mundial.

Esse cenário fi cou mais evidente na terceira e mais recente 
viagem bilateral de Bolsonaro, para Israel, entre o fi m de 
março e o início de abril. Excluindo locais muçulmanos 
de seu roteiro, o brasileiro demonstrou total apoio aos 
israelenses e chegou a visitar o Muro das Lamentações ao 

lado do primeiro-ministro 
Benjamin Netanyahu. O 
presidente também deu 
um passo em direção à sua 
promessa de transferir a 
embaixada brasileira de Tel 
Aviv para Jerusalém. 

A decisão, de alto risco 
para o comércio brasileiro 
com países árabes, agrada 
aos seus eleitores evan-
gélicos e condiz com seu 
posicionamento pessoal. 
Alertado para as consequên-
cias da mudança da embai-
xada, Bolsonaro optou por, 
primeiro, abrir um escritório 
comercial em Jerusalém 
e, até o fi m do mandato, 
tomar a decisão fi nal. Não 
é a primeira vez que o pre-

sidente recua, mas, na maioria delas, ele consegue fazer 
manobras para cumprir parcialmente suas promessas no 
campo internacional.

A crise na Venezuela e o comércio com a China também 
estiveram na pauta de Bolsonaro durante os 100 primeiros 
dias de gestão, porém os dois temas geram divisões dentro 
do governo. Em relação à crise política e humanitária no 
país vizinho, Bolsonaro já ameaçou algumas vezes adotar 
posições mais fortes e não descartou sequer uma ação 
militar - opção rejeitada pelas Forcas Armadas e pelo vice-
-presidente Hamilton Mourão. Já a China, principal parceira 
comercial do Brasil, foi acusada por Bolsonaro e sua equipe 
durante a campanha de estar "comprando" o país, porém 
os tons foram suavizados após a posse.

Jair Bolsonaro em visita ofi cial a Israel.

Ao fi m de três meses de governo, a certeza que fi ca é 
que Bolsonaro não abrirá mão de decisões polêmicas nem 
de declarações bombásticas; que o presidente, apesar de 
criticar os governos anteriores pela ideologia diplomática, 
também se guiará baseado em suas próprias concepções; 
mas que, alertado das consequências, Bolsonaro não se in-
timida em recuar ou modifi car as estratégias internacionais. 
Logo ao voltar de Israel e em meio à polêmica do escritório 
comercial em Jerusalém, o brasileiro prometeu fazer um giro 
por países árabes do Oriente Médio no segundo semestre, 
quando também deve visitar a China.

Política interna
Apesar do foco na política externa em seu início de man-

dato, os principais desafi os de Bolsonaro residem dentro 
das próprias fronteiras do Brasil. Sem conseguir formar 
uma base no Congresso, o governo já sofreu derrotas 
acachapantes - como na derrubada de mudanças na Lei 
de Acesso à Informação - e enfrenta difi culdades com a 
reforma da Previdência.

"A única exceção é a negociação para a presidência do 
Senado [quando Davi Alcolumbre derrotou Renan Calhei-
ros]. É uma exceção importante. Imagine se fosse o Renan, 
o cenário estaria um caos", diz Sérgio Praça. O professor 
ressalta que construir uma articulação política não é tarefa 
simples, principalmente em um contexto de fragmentação 
partidária.

Os 100 primeiros dias de Bolsonaro também foram mar-
cados pelas recorrentes crises no Ministério da Educação, 
com uma intensa "dança das cadeiras" que atingiu até o 
comando da pasta - no 98º dia do governo, Ricardo Vélez 
Rodríguez foi substituído por Abraham Weintraub. "Não se 
deve exagerar a importância desse vaivém no Ministério da 
Educação. A imensa maioria das coisas que foram aventa-
das não saiu do papel, mas é notável a falta de capacidade 
de Bolsonaro de identifi car um problema e resolvê-lo com 
rapidez", ressalta Praça.

Com um início turbulento de governo, a popularidade 
do presidente também foi golpeada e atingiu o nível mais 
baixo para os três primeiros meses de mandato desde a 
redemocratização, segundo o Datafolha.

Parte disso, é verdade, se deve ao fato de que uma parcela 
considerável do eleitorado votou em Bolsonaro motivada 
pelo sentimento anti-PT, não por apoiar as ideias do capi-
tão reformado, mas a queda da popularidade mostra que a 
política externa ideológica tem efeito limitado à sua base 
mais fi el.

"A popularidade dele caiu bastante. Tenho difi culdade 
em achar que o brasileiro se importa com política externa. 
Mesmo se o Brasil entrar na OCDE, os efeitos práticos de-
morarão anos. Não foi a base mais radical quem o elegeu", 
conclui Praça (ANSA).
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Jair Bolsonaro esteve acompanhado do primeiro 
ministro de Israel, Benjamin Netanyahu no

Muro das Lamentações, em Jerusalém.
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Centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão.
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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.

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

sua agência de confi ança,
ou ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 11 de Abril de 2019. Dia de Santa Gema Galgani, São Isaac, 
São Felipe Bispo, Santo Estanislau, e Dia do Anjo Melahel, cuja virtude 
é a comunicação. Aniversário de Fundação da Organização Internacional 
do Trabalho. Hoje aniversaria o artista plástico José Roberto Aguilar 
que faz 78 anos, a atriz Jennifer Espósito que nasceu em 1973, a modelo 
Alessandra Ambrósio que faz 38  anos e o músico, cantor e produtor 
Júnior Lima que nasceu em 1984.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste último dia e grau do segundo decanato tem capa-
cidade de liderança, natureza aventureira e ainda com muita determinação 
e ambição. É uma pessoa otimista e sabe perceber as oportunidades que 
a vida lhe oferece. Pode obter sucesso e êxitos importantes, mas deve 
conter certa instabilidade que aparece nos momentos mais difíceis e 
pode por tudo a perder.  No lado negativo pode ser autossufi ciente e 
querer resolver todos os problemas ao mesmo tempo.

Dicionário dos sonhos
BOLO – Compra-lo ou vende-lo representa prejuí-
zos em negócios. Faze-lo, casamento ou noivado 
em breve. Queimado, sorte no jogo durante sete 
dias. Oferece-lo a alguém, reconciliação.
Números de sorte:  23, 35, 42, 61 e 90

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br
Esta quinta é o oitavo dia da lunação . A Lua ingressa em Câncer desde cedo e o astral fi ca mais sensível e acolhe-

dor nesta quinta-feira. A Lua em bom aspecto com Urano traz mudanças positivas e novidades. Mercúrio em mau 

aspecto com Júpiter pode nos deixar arrogantes e nos fazer prometer mais do que podemos cumprir. Podemos fi car 

cegos com nossas crenças e pode ser difícil abrir mão de algumas ideias. A comunicação vai fi car difícil, não vai 

fl uir se quisermos impor nosso ponto de vista. 
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Boa semana para a assinatura de 
contratos e documentos. Pode se 
sentir mais próximo da família pela 
manhã com a Lua em Câncer. Ao 
fazer qualquer coisa, pense bem, 
pois a pressa, o nervosismo, a in-
constância e a impulsividade podem 
prejudicar muito. 91/691 – Branco.

A Lua em seu signo desde a primeira 
hora desta quinta dá bom senso 
e segurança aumentando o afeto, 
ternura e conservadorismo. Para 
acertar precisa ter a certeza no seu 
coração e começar a agir logo depois 
do seu aniversário. Final de tarde 
melancólico. 57/857 – Azul.

A Lua ingressa em Câncer desde 
cedo e o astral fi ca mais sensível e 
acolhedor nesta quinta-feira. Terá 
satisfação dos seus desejos e anseios 
pessoais, desde que acredite nesta 
possibilidade. Saturno pode tornar 
obrigações aborrecidas e o humor 
se torna mais fechado ao anoitecer 
desta quinta. 04/204 – Branco.

Organize o dia a dia e terá satisfação 
e equilíbrio, com muita sorte e apoio 
dos demais. Mantenha a calma, 
evite a irritação se surgir algum 
imprevisto, pois logo terá soluções 
e favorecimentos. Plutão ajuda a 
recuperar as energias e fortalecer 
emocionalmente. 42/442 - Azul

A Lua em bom aspecto com Urano 
traz mudanças positivas e novi-
dades.Os rompimentos ocorridos 
recentemente serão superados e 
alguém lhe dará apoio para algo im-
portante ser feito. É tempo melhorar 
seus ganhos com o trabalho que 
tem feito com dedicação e esforço 
pessoal. 68/468 – Vermelho.

Mercúrio em mau aspecto com 
Júpiter pode nos deixar arrogantes 
e nos fazer prometer mais do que 
podemos cumprir. Mantenha novos 
contatos e participe de algo que 
alargue seus horizontes. É bom con-
ter os gastos, evitar compromissos 
e sabendo moderar os impulsos. 
89/889 – Verde.

Plutão seu astro ajuda e recuperar 
as energias e o fortalece emocio-
nalmente. Haverá aumento da 
paciência e persistência. Com a Lua 
em Câncer terá muita disposição e 
persistência no trabalho profi ssio-
nal. Novos acontecimentos que irão 
marcar a sua vida. 85/485 – Verde.

Os planos feitos no trabalho devem 
ser seguidos, mantendo a calma e 
continuidade. Haverá aumento da 
paciência e persistência na noite 
desta quinta-feira. A comunicação 
vai fi car difícil, não vai fl uir se 
quisermos impor nosso ponto de 
vista. 83/383 – Azul.

Muita coisa que espera ainda poderá 
demorar, mas algo novo virá até o 
fi nal do mês. Aumenta a tendência 
de querer abraçar o mundo com as 
próprias mãos. Curta a intimidade 
da vida a dois e os bons momentos 
que deverá viver na vida sexual nesta 
quinta. 57/357 – Marrom.

Se agir terá boas soluções no lar e 
com a família. Pode descobrir um 
novo sentimento e descobrir um 
novo sentimento e descobrir que 
está apaixonado por alguém que 
conheceu a pouco tempo. A Lua 
em bom aspecto com Urano traz 
mudanças positivas e novidades. 
 87/587 – Branco. 

Desde das primeiras horas da ma-
nhã a Lua passa a transitar pelo 
signo de Câncer dando bom senso 
e segurança. Aumenta a tendência 
de querer tomar atitudes, aumentar 
os gastos e assumir compromissos. 
Será mais fácil comunicar-se com 
todos à noite, mas evite a irritação 
e a autossufi ciência. 28/928 – Azul.

Com disciplina para seguir dietas e 
malhar, poderá evitar o aumento de 
peso nesta fase da Lua em Câncer. 
Bom o dia para o trabalho e para 
conquistar a atenção das pessoas, 
na carreira profi ssional. Evite a 
irritação excessiva que atrapalha 
a sua comunicação e as amizades. 
55/355 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para ter sorte em tudo Escreva seu nome e o nú-
mero do ano vigente (no caso, 2019 ) em uma folha 
de louro seca, bem bonita, com caneta vermelha. 
Durante o processo, concentre-se naquilo que você 
deseja para o ano e tenha pensamentos positivos de 
prosperidade. Coloque a folha de louro dentro de sua 
carteira, junto com os documentos, e deixe-a lá pelo 
restante do ano. Não se esqueça de trocar a folha todo 
ano para, assim, renovar sempre sua prosperidade.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 65

Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

© 
HÍ

FE
N 

– 
to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

www.agenda-empresario.com.br ANO XXX APOIO: CENOFISCO

ca
pi

ta
l-a

br
/1

9

QUINTA-FEIRA, 11 DE ABRIL DE 2019

RETENÇÃO DO INSS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Empresa possui contrato com empresa para manutenções periódicas 
em nossos jardins. O prestador é optante pelo Simples Nacional, temos 
que reter a contribuição previdenciária de 11% sobre o valor bruto da 
Nota fiscal? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE FEZ O ALISTAMENTO MILITAR, PODE 
SER DEMITIDO?

A simples comunicação do alistamento para o Serviço Militar obri-
gatório não impede a rescisão contratual. O empregado só não pode 
ser demitido após a convocação para a prestação do Serviço Militar. 
obrigatório, com base no artigo 472 da CLT.

PRAZO PARA ACERTO DAS VERBAS TRABALHISTAS
Qual o prazo máximo para o acerto das verbas trabalhistas? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

TEMPO PARA FREQUENTAR ÀS AULAS
Qual a base legal sobre o funcionário estudante possuir o direito de sair 
01 hora mais cedo? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE SER REEMBOLSADA PELO FUNCIONÁRIO MENSAL-
MENTE DOS VALORES DO PLANO DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO 
DE AFASTAMENTO POR DOENÇA?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, entendemos que 
a empresa pode receber estes valores do empregado, fazer recibo 
informando recebimento, porém, visto que o contrato de trabalho 
está suspenso em virtude do afastamento, somente lançar em folha 
de pagamento após o retorno apto do empregado.

INDENIZAÇÃO ADICIONAL
Funcionário demitido sem justa causa no período de 30 (trinta) dias que 
antecede a data de sua correção salarial, terá direito à indenização adicio-
nal, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Cellera Farmacêutica S.A.
CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74 - NIRE 35.300.503.520

Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 4/09/2018
1. Local, data e hora: no dia 4/09/2018, às 9h, na sede social da Cellera Farmacêutica S.A., localizada em Indaiatuba/
SP, na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Jóia, CEP 13347-310 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: 
dispensada publicação do edital de convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei 
das S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas cons-
tantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Composição da Mesa: Mario Spinola e Castro (Presidente); 
e Renata de Carvalho Fidale (Secretária). 4. Ordem do Dia: deliberar sobre aditamento ao Plano de Opção de Compra 
de Ações 2017 da Companhia. 5. Deliberações: Os acionistas decidem, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou 
restrições: 5.1. Aditar o Plano de Opção de Compra de Ações 2017 da Companhia (“Plano”), aprovado em AGE realizada 
em 1º/09/2017, com vistas a aumentar o número de opções outorgadas com base no Plano em 901.595 ações ordinárias, 
nominativas, sem valor nominal e de emissão da Companhia, de forma que as opções outorgadas com base no Plano, ora 
aditado, respeitarão o limite máximo de 25.077.445 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal e de emissão da 
Companhia. 5.2. O Plano aprovado, rubricado por todos os acionistas presentes, conforme constante do Anexo I desta 
ata, ficará arquivado na sede da Companhia. 5.6. Aprovar a lavratura da Ata desta Assembleia na forma de sumário, nos 
termos do Artigo 130, §1º, da Lei das S.A. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente 
ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Presidente - Ivan Bose do Amaral; Secretária - Renata de Carvalho 
Fidale; Acionistas Presentes: VSAP24 - Fundo de Investimento em Participações - Empresas Emergentes, representado por 
seu gestor, Principia Capital Partners Investimentos Ltda., representada por Mario Spinola e Castro e Ivan Bose do Amaral, 
Omilton Visconde Júnior, e Marcel Visconde. Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Mario Spinola e 
Castro - Presidente, Renata de Carvalho Fidale - Secretária. JUCESP nº 491.291/18-8 em 17/10/2018.

A. E. R. S/A - Empreendimentos Gerais
CNPJ nº 60.594.660/0001-70

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas da A.E.R. S/A - Empreendimentos Gerais para
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se às 11:00 horas do dia 23 de
abril de 2019, em sua sede social, na Alameda Santos, nº 1.357, 1º Subsolo, Conjunto
01, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”: leitura, discussão
e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2018. São Paulo, 09 de
abril de 2019. Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente.               (10, 11 e 12)

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS cana-

lizada por Sharon Taphorn. Nu-

tra-se. Seu corpo é o seu templo. 
Manter o foco em nutrir seu corpo 
é importante. Purifi que o seu corpo 
em todos os quatro níveis, o físico - 
observando o que você come e bebe 
e se tornando mais consciente dos 
efeitos que as substâncias têm em 
seu ser global. O Emocional - às 
vezes é mais fácil se deixar levar 
com o que o nutre quando você está 
focado nos aspectos emocionais, 
por isso, durante esses tempos, 

encontre escolhas saudáveis   que o 
nutrem… às vezes, é apenas uma 
transformação do corpo mental que 
é necessário para repensar nisto. 
Mental - entender como você se 
alimenta, as atividades e a saúde 
o ajudarão a dominar este mundo. 
Seguir uma dieta de negatividade e 
cortar coisas negativas, ou devemos 
dizer, seguir uma dieta de positivi-
dade, traz mais coisas benéfi cas. 
O espiritual - quando você domina 
os aspectos espirituais, tudo muda 
e seu ser se torna o templo para 

ajudá-lo a dominar este mundo. 
Pensamento para hoje: Nutra o seu 
corpo, sua mente e sua alma. Ao 
fazê-lo, isto lhe oferece insights mais 
profundos, crescimento e nutrição, 
para que você possa se sentir mais 
em equilíbrio com o fl uxo da vida. 
E assim é. Você é muito amado e 
apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.
http://www. playingwiththeuniver-
se.com/
Tradução: Regina Drumond – re gi-
namadrumond@yahoo.com.br

Hidroservice Amazônia S/A 
Agropecuária e Industrial

CNPJ/MF nº 05.054.358/0001-10
Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária

Os acionistas da empresa, Hidroservice Amazônia S/A Agrope-
cuária e Industrial S/A, ficam convocados a comparecerem na 
sede social da empresa, situada na Alameda Ribeirão Preto nº 
401, 1º andar, parte, SP/SP, Bela Vista, no dia 16/04/19 às 10 
hs, para reunirem-se em AGO, a fim de deliberarem: 1) Exame, 
discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício 
social findo em 31/12/18. 2) Eleição do Conselho de Administra-
ção e Remuneração dos Administradores. 3) Outros assuntos de 
interesse social. São Paulo, 08/04/19. Henry Maksoud Neto – 
Presidente do Conselho de Administração. (09, 10 e 11/04/2019)

A existência do fenômeno já havia 
sido comprovada em 2016, com a 
descoberta das ondas gravitacionais 

previstas pela Teoria da Relatividade de Albert 
Einstein, mas até então não havia uma prova 
material desses misteriosos objetos cósmicos.

A foto retrata um buraco negro da galáxia 
Messier 87 (ou M87), distante 55 milhões de 
anos-luz da Terra. O resultado foi apresenta-
do em uma coletiva de imprensa simultânea 
em seis lugares do mundo: Bruxelas, Santia-
go, Xangai, Tóquio, Taipei e Washington. A 
imagem inédita foi capturada por uma rede 
de oito radiotelescópios do projeto EHT, 
formada justamente para tirar a foto mais 
sonhada da astrofísica. 

“Procuramos os buracos negros maiores, 
como aquele do centro da Via Láctea, chama-
do Sagitário A, ou da galáxia M87”, explicou à 
ANSA Luciano Rezzolla, diretor do Instituto 
de Física Teórica de Frankfurt, na Alemanha, 
que participou da análise dos resultados. A 
massa do buraco negro fotografado é 6,5 

bilhões de vezes maior que a do Sol. Na 
imagem, o fenômeno aparece como um anel 
vermelho em volta de um centro escuro. 

“Nos buracos negros supermaciços que 
fi cam no centro das galáxias, a matéria atraída 
se aquece e, caindo no buraco, emite luz, a 
qual é observável pelos radiotelescópios”, 
acrescenta Rezzolla. Nessas condições é 
possível ver a chamada “zona de sombra”, ou 
seja, a região em que a gravidade é tamanha 
que nem mesmo a luz consegue escapar. “De 
dentro dessa superfície, nenhuma informa-
ção pode ser trocada com o exterior.

Por esse motivo, os buracos negros são 
importantes para a física. Seu horizonte de 
eventos [o ponto a partir do qual é impossível 
escapar da gravidade do buraco negro] é um 
limite intransponível para nossa capacidade 
de explorar o universo”, diz. Em sua Teoria da 
Relatividade, publicada há mais de 100 anos, 
Einstein previu que a matéria atraída para o 
horizonte de eventos do buraco negro seria 
deformada, assumindo um tom avermelhado. 

A primeira prova da existência desse 
fenômeno havia sido dada em 2016, com a 
descoberta de ondas gravitacionais provo-
cadas pela fusão entre dois buracos negros. 
Também previstas por Einstein, as ondas 
gravitacionais são ondulações no tecido do 
espaço-tempo geradas por eventos cósmicos 
violentos (ANSA).

Cientistas divulgam primeira
foto de buraco negro

Cientistas do projeto internacional Event Horizon Telescope (EHT) revelaram ontem (10) a primeira foto 
de um buraco negro na história. 

Novidade representa um avanço histórico 

na exploração espacial
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Aposentados poderão ter 50% de desconto em medicamentos
Aposentados e pensioni-

stas que ganham até o teto 
estabelecido pelo Regime 
Geral da Previdência Social 
(RGPS) poderão ter des-
conto de 50% na compra de 
medicamentos. O benefício, 
a ser subsidiado pelo gov-
erno federal, está previsto 
no projeto aprovado pela 
Comissão de Assuntos Soci-

ais (CAS) do Senado ontem 
(10). A proposta segue para 
a Câmara dos Deputados.

O projeto altera a Lei 
Orgânica da Saúde e foi 
apresentado pelo senador 
Paulo Paim (PT-RS). A 
proposta mantém duas 
ações já adotadas pelo Pro-
grama Farmácia Popular, 
mantido pelo SUS: forneci-

mento gratuito e subsidiado 
na compra de medicamentos 
com base em critérios epi-
demiológicos.

“É necessário ampliar a 
abrangência do Programa 
Farmácia Popular para ben-
eficiar esse segmento da 
nossa população, indepen-
dentemente das moléstias 
de que padecem. Por isso, 

propomos criar uma terceira 
modalidade para fornecer a 
esse segmento o acesso a 
medicamentos a baixo preço, 
mediante subsídios que 
lhes possibilitem adquirir 
quaisquer remédios que 
lhes sejam prescritos com 
desconto de 50% no preço de 
referência”, destacou Paim 
(Ag.Senado).
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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: Thiago Eugenio de Souza, profi ssão: repositor de horti-frutti, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 21/02/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Eulirio de Souza e de Eliana 
Eugenio de Souza. A pretendente: LUANA VALENTIM SANTOS, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1998, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis da Cruz Santos e de Giselda 
Valentim da Costa.

O pretendente: HOBERSSON ANTONIO TRAJANO DA SILVA, profi ssão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de André da Silva e de Elizamar Trajano 
da Silva. A pretendente: EMILY DE JESUS OLIVEIRA SOARES, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 26/05/1998, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Senhorinho Soares e de Mônica de 
Jesus Oliveira.

O pretendente: MARIO ODRASIO DOS SANTOS JUNIOR, profi ssão: representan-
te comercial, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/12/1972, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mario Odrasio 
dos Santos e de Maria Rita Bartolomeu dos Santos. A pretendente: ADRIANA BUENO 
DA SILVA, profi ssão: técnica de hortelaria, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 03/01/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de e de Elza Bueno da Silva.

O pretendente: VITOR DE ALENCAR DUARTE, profi ssão: pintor automotivo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 16/06/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Aparecido Duarte e de 
Cleide Maria de Alencar Duarte. A pretendente: MARIA ALICE RABELO DE SEPULVI-
DA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Oeiras, PI, data-nascimento: 
09/03/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de André Vidal 
Rabelo de Sepulvida e de Nilsa Maria Bruno da Silva.

O pretendente: RONALDO DA SILVA VASCO, profi ssão: vendedor, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 10/07/1983, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Assis Vasco e de Maria Auzenir da Silva 
Vasco. A pretendente: VANESSA BATISTA DA SILVA, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/12/1980, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Julio Cesar Passos da Silva e de Maria 
Imaculada Batista da Silva.

O pretendente: ÁLISSON FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de tesouraria, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/01/2002, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adimilson Pereira dos Santos e 
de Elizangela Ferreira dos Santos. A pretendente: MILEIDE DOS SANTOS LOPES, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Remanso, BA, data-nascimento: 
28/10/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Lopes de 
Almeida e de Maria Perpetua da Silva.

O pretendente: GILSON DA SILVA, profi ssão: metalúrgico, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1979, residente e domiciliado em  Ferraz de 
Vasconcelos, SP, fi lho de e de Sidelsina da Silva. A pretendente: PRISCILA MARQUES 
DOS SANTOS, profi ssão: podóloga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 17/04/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Nailton Jose dos Santos e de Marilene Marques.

O pretendente: ADRIANO MEDEIROS PEREIRA JUNIOR, profi ssão: auxiliar de co-
zinha, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adriano Medeiros Pereira 
e de Wolleya da Silva Pereira. A pretendente: IZABELLE CRISTINA DE OLIVEIRA, 
profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 29/08/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Carlos de Oliveira e de Terezinha Cardoso de Oliveira.

O pretendente: SÉRGIO RODRIGUES BENTO, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/1996, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Bento e de Julia Rodrigues da Silva. A 
pretendente: JANAINA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Peruíbe, SP, data-nascimento: 09/09/1999, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aguinaldo Pereira da Conceição e de Cristiana 
Rodrigues dos Santos.

O pretendente: DIEGO CREPALDI DE MORAES, profi ssão: operador de caixa, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1977, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos de Moraes e de Maria 
Aparecida Dias Crepaldi. A pretendente: CLÁUDIA FERREIRA SANTOS, profi ssão: 
auxiliar de higienização, estado civil: solteira, naturalidade: Porto Velho, RO, data-nasci-
mento: 11/04/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gérson 
Ferreira Santos e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: ASSILTON JOSÉ CABRAL COSTA, profi ssão: montador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Rosário, MA, data-nascimento: 21/09/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis Pedrôso Costa e de Maria José 
Raiol Cabral. A pretendente: ALINE TRIBUTINO DOS SANTOS, profi ssão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Tributino dos Santos e de Nelma 
Ferreira dos Santos.

O pretendente: MANOEL IVO DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Aliança, PE, data-nascimento: 08/08/1964, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivo Cezar da Silva e de Maria José da Silva. A pretendente: 
ROSANGELA APARECIDA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: Córrego Novo, MG, data-nascimento: 09/01/1969, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Cezario da Silva e de Maria de Lourdes da Silva.

O pretendente: WANDERSON FELIPE SILVA DE SOUSA, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Mariano de Sousa Filho e de 
Severina Maria da Silva. A pretendente: THAIS EVANGELISTA DA SILVA, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edinoelson Evangelista da 
Silva e de Jaene Freire da Silva.

O pretendente: EDELCIO RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Monte Real, PR, data-nascimento: 05/04/1963, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Rodrigues dos Santos e de 
Dulce Caetano dos Santos. A pretendente: ROSANA CRISTINA DE TOLEDO, profi s-
são: vigilante, estado civil: divorciada, naturalidade: Mandagaçu, PR, data-nascimento: 
29/05/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Izaquel Emilio 
de Toledo e de Olinda Diniz Toledo.

O pretendente: WÉSLEI PAULO DA SILVA, profi ssão: controlador de entreda e saída, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/12/1987, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Savio da Silva e 
de Edileuza Pereira da Silva. A pretendente: JOELMA CARNEIRO BRITO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Uruaçu, GO, data-nascimento: 21/02/1991, 
residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de José de Oliveira Brito e 
de Rosaria Carneiro Brito.

O pretendente: JOSÉ ARNALDO PEREIRA ALVES, profi ssão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jordânia, MG, data-nascimento: 13/02/1967, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Miro Alves Macedo e de Cleuza Alves Pereira. A 
pretendente: CÁTIA ZERIANO BARBOSA, profi ssão: enfermeira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1980, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Barbosa e de Izaira Zeriano Barbosa.

O pretendente: EDES DO CARMO NOGUEIRA, profi ssão: ajudante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Poções, BA, data-nascimento: 18/04/1964, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Balbino Nogueira e de Juvencia Joana do Carmo. 
A pretendente: ROSÂNGELA ARAUJO DOS SANTOS, profi ssão: doméstica, estado 
civil: solteira, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 21/08/1967, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Francisco dos Santos e de 
Neide Bessa Araujo.

O pretendente: JONATHA VIEIRA NUNES, profi ssão: auxiliar de farmácia, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1994, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pereira Nunes e de Maria Aparecida 
Vieira dos Santos. A pretendente: AMANDA MARCIA DA SILVA, profi ssão: pedagoga, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elma Marcia da Silva.

O pretendente: LEONARDO CUSTÓDIO DA SILVA, profi ssão: designer gráfi co, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos da Silva e de Cristina 
Panicio Custódio. A pretendente: WITNEY KATERINE DA SILVA, profi ssão: analista de 
sistemas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Pereira da Silva 
e de Wilma Blana Martins.

O pretendente: EDUARDO BATISTA DO NASCIMENTO, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista do Nascimento Filho e 
de Antonia Aparecida da Silva. A pretendente: VALÉRIA MANGUEIRA DE SOUSA, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Conceição, PB, data-nascimento: 
08/08/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Mangueira 
de Sousa e de Josefa Caldas de Sousa.

O pretendente: RODRIGO ALMEIDA SANTOS, profi ssão: cobrador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itabela, BA, data-nascimento: 01/11/1991, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Erisvaldo Gomes dos Santos e de Renilda Santos de 
Almeida. A pretendente: DAIELE OLIVEIRA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Silva dos Santos e de Elisamar 
Oliveira da Luz.

O pretendente: WIVERTON NILO SARAIVA DE CARVALHO, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Brasília, DF, data-nascimento: 27/08/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Washington Nilo Carvalho Cavalcante 
e de Antonia Saraiva de Almeida. A pretendente: JASSY ELEN DA SILVA, profi ssão: 
auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 

29/12/1994, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Sergio Antonio da Silva e 
de Adriana das dores da Silva.

O pretendente: RODRIGO AGOSTIM SILVEIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Agostim Silveira e de Aparecida Silveira 
Costa. A pretendente: BRUNA DOS REIS FERREIRA COSTA, profi ssão: cuidadora de 
idosos, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 09/07/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rogerio Ferreira Costa e 
de Elisandra Varela dos Reis.

O pretendente: ALISSON BRUNO DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Coruripe, AL, data-nascimento: 07/03/2001, residente e domiciliado 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Gilson Sebastião da Silva e de Edjane Maria da 
Silva. A pretendente: LAYNNE CARLA DA SILVA, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: Vicência, PE, data-nascimento: 01/08/2000, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos da Silva e de Maria 
Cristina de Lima Silva.

O pretendente: ADRIANO FABIO JURCKOVIS, profi ssão: taxista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Sergio Jurckovis e de Maria das Dores Jurckovis. A 
pretendente: ANA GABRIELA GONZAGA, profi ssão: nutricionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Boa Vista, RR, data-nascimento: 31/01/1985, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Yara Gonzaga.

O pretendente: RAPHAEL FERNANDES DE PAULA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Fernandes de Paula e de 
Lucia Conceição de Paula. A pretendente: ARIANE OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Arimateia Oliveira da 
Silva e de Ivanilda Nair da Silva.

O pretendente: GIL ANGELO DOS REIS, profi ssão: segurança, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1980, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Afonço dos Reis e de Luzia Margarida dos Reis. A 
pretendente: EDNALVA DOS SANTOS JESUS, profi ssão: agente de terminal, estado 
civil: solteira, naturalidade: Alagoinhas, BA, data-nascimento: 20/11/1974, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Vieira de Jesus e de Maria 
Luzia dos Santos Jesus.

O pretendente: HILTON MACEDO BARBOSA, profi ssão: autônomo, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Euclides da Cunha, BA, data-nascimento: 01/03/1957, residente e domi-
ciliado em Presidente Bernardes, SP, fi lho de Bernardo dantas Barbosa e de Candida 
Maria Macedo Barbosa. A pretendente: ROZINEIDE BORGES DE QUEIROZ, profi ssão: 
cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: Pedreiras, MA, data-nascimento: 
27/08/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claro de Sousa 
Queiroz e de Antonia Borges de Queiroz.

O pretendente: EDUARDO AURELIO GERALDO, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 21/02/1983, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Geraldo e de 
Ana Fiori Geraldo. A pretendente: CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA, profi ssão: 
técnica de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: Uraí, PR, data-nascimento: 
05/05/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José de Oliveira 
e de Conceição Aparecida de Oliveira.

O pretendente: LEVI RIBEIRO ALVES DA CRUZ, profi ssão: analista de banco de dados, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1992, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Sérgio Ricardo da Cruz e de Eva Ribeiro da Cruz. 
A pretendente: ALINE SIVIDINI DOS SANTOS, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/01/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Norberto Carlos dos Santos e de Mary 
Cristina Sividini Moreira dos Santos.

O pretendente: ADILSON DE SOUZA GOMES, profi ssão: auxiliar protético, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/04/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dario Pereira Gomes e de Ivete Alves 
de Souza Gomes. A pretendente: THAYNÁ THAMIRES SILVA SANTOS, profi ssão: 
auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/11/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo de 
Andrade Santos e de Simone Bezerra da Silva.

O pretendente: ANDERSON DOMINGUES ANTIMINE DIAS, profi ssão: montador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 11/06/1984, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dorival Domingues Dias e 
de Deise Elisa Antimine Dias. A pretendente: GRAZIELA CÁSSIA DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Mairiporã, SP, data-nascimento: 20/05/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Augusto Manoel da Silva 
e de Maria Ivanilda da Silva.

O pretendente: RAFAEL FRANCISCO ALVES, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Francisco Alves e de Nelí Silva Alves. A preten-
dente: VILMA MINEIRO MACIEL, profi ssão: analista, estado civil: solteira, naturalidade: 
Miguel Calmon, BA, data-nascimento: 19/11/1982, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Silva Maciel e de Maria Mineiro Maciel.

O pretendente: HUGO BARBOSA OLIVEIRA PEIXOTO, profi ssão: gerente de loja, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Roberto de Oliveira Peixoto 
e de Maria das Graças Barbosa Oliveira. A pretendente: MARQUELE DIAS RAMOS, 
profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: Novo Cruzeiro, MG, data-nas-
cimento: 26/11/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
dos Santos Ramos e de Aurea Dias dos Santos.

O pretendente: ALEXSANDRO BATISTA SANTOS, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jenipapo de Minas, MG, data-nascimento: 22/02/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista dos Santos e de Maria 
Antonia Gonçalves. A pretendente: JHENICE MEDEIROS DA SILVA, profi ssão: aten-
dente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Medeiros da Silva 
e de Maria dos Anjos Alves Tavares.

O pretendente: ROBERTO INÁCIO BEZERRA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Inacio Bezerra e de Aparecida Fagundes 
Bezerra. A pretendente: JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA, profi ssão: balconista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/10/1995, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademar Ferreira de Oliveira e de 
Rozinha Nunes de Almeida.

O pretendente: ALEX ROGERIO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de higienização, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adilson Neves da Silva e de Vilma 
Francisco da Silva. A pretendente: BEATRIZ DE SOUSA SILVA DO CARMO, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/02/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mireis Santos 
do Carmo e de Isailde de Sousa Silva do Carmo.

O pretendente: JONATHAN FERREIRA PIMENTEL, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/12/1989, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de e de Antonia Ferreira Pimentel. A pretendente: 
ISABEL CRISTINA CANDIDO BEZERRA, profi ssão: auxiliar de odonto, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/1990, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Alves Bezerra e de Ilda da Ascenção 
de Almeida Candido Bezerra.

O pretendente: PETERSON MARSON NICOLAU, profi ssão: serviços gerais, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1977, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Manoel Nicolau e de Neuza 
Maria Marson. A pretendente: MARCELA CRISTINA APARECIDA BRAGA, profi s-
são: costureira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/07/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Luzia Braga.

O pretendente: MARCONDES JOSÉ DA SILVA, profi ssão: ajudante de extrusor, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 16/06/1976, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Vicente da Silva e de Creuza 
Maria da Silva. A pretendente: ELISANDRA LÔBO BELFORTE, profi ssão: auxiliar 
de serviços gerais, estado civil: solteira, naturalidade: Brasília, DF, data-nascimento: 
02/08/1979, residente e domiciliada em Porto Velho, RO, fi lha de Gilberto Barros Belforte 
e de Elizabete Lôbo Belforte.

O pretendente: JOSÉ JAIME MOISÉS, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: viúvo, 
naturalidade: São Sebastião da Bela Vista, MG, data-nascimento: 29/10/1958, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Moises e de Clara Balbino Moises. 
A pretendente: MABIA DE OLIVEIRA, profi ssão: doméstica, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Lobato, PR, data-nascimento: 20/08/1959, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemar Jacinto de Oliveira e de Adelina Rosa de Oliveira.

O pretendente: TARCISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, profi ssão: técnico de tele-
comunicações, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/03/1988, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Claudemir Rodrigues de 
Oliveira e de Ivone Cristina de Almeida. A pretendente: MARIA ISABELA SOARES 
PROFETA, profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 09/07/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Edson Manoel Profeta e de Sueli Soares Profeta.

O pretendente: EMERSON VINÍCIUS JERONYMO, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Belo Horizonte, MG, data-nascimento: 29/08/1975, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Evanir Jeronymo e de Maria de Lourdes 
Jeronymo. A pretendente: MIRIAN NONATO DE PAULA, profi ssão: manicure, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1986, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Zulma Nonato Baldaia e de Antonio 
Francisco de Paula.

O pretendente: REINALDO BATISTA FIALHO, profi ssão: carteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1978, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Fialho e de Helena Braz da Costa Fialho. A 
pretendente: PATRICIA MARIA EVANGELISTA, profi ssão: cozinheira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1980, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Augusto Vicente Evangelista e de Cristina Maria Evangelista.

O pretendente: ERICK MARQUES DA SILVA, profi ssão: recepcionista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Vicente da Silva Neto e de Roseli Marques da 
Silva. A pretendente: VITORIA BATISTA FERNANDES, profi ssão: consultora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Francisco Morato, SP, data-nascimento: 07/04/1999, residente 

e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leandro da Conceição Fernandes e 
de Patricia Batista Fernandes.

O pretendente: MARCELO VINICIUS RIBEIRO RODRIGUES, profi ssão: auxiliar 
técnico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Marcelo Rodrigues e 
de Elizete Ribeiro de Oliveira. A pretendente: KAROLINE BARBOSA CARMINATTI, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/05/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudemir 
Sanches Carminatti e de Luciana Barbosa Alves.

O pretendente: DERICK DE SOUSA, profi ssão: conferente, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Anelicio Lopes de Sousa e de Luciene david de 
Sousa. A pretendente: AMANDA MENEZES SCARTONI, profi ssão: auxiliar de pedidos, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wanderley Alves Scartoni e de Maria 
Neuza de Menezes Scartoni.

O pretendente: MANOEL HONORATO SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Garanhuns, PE, data-nascimento: 26/06/1951, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Honorato Filho e de Quiteria Guedes de Paula. 
A pretendente: SARA MOREIRA PROFETA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/07/1972, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Manoel Profeta e de Isabel 
Moreira Profeta.

O pretendente: EDSON SILVA DOS SANTOS, profi ssão: vendedor, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: delmiro Gouveia, AL, data-nascimento: 17/10/1987, residente e 
domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Elias dos Santos e de Maria Aparecida Silva 
dos Santos. A pretendente: PATRICIA GARCIA DA CRUZ LESTA, profi ssão: atendente 
de telemarketing, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/11/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Quije 
Lesta e de Nolita Garcia Lesta.

O pretendente: VINÍCIUS RODRIGO DA SILVA, profi ssão: barbeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de  Mauricelia Batista da Silva. A pretendente: ANATALIA 
DE ASSIS SILVA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis Silva e de Maria da Penha de Oliveira de Assis Silva.

O pretendente: HEITOR AMARAL OLIVEIRA SILVA, profi ssão: 1/2 ofi cial de serralheiro 
líd, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/10/1993, 
residente e domiciliado em Carapicuíba, SP, fi lho de Jose Maurilio da Silva e de Sirleia 
Amaral de Oliveira Silva. A pretendente: EDUARDA STEFANIE BRAGA DE AVILA, 
profi ssão: professor de educação física, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 17/05/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Jose Wanderlei Carneiro de Avila e de Margarida Maria Braga de Avila.

O pretendente: DIEGO VISTEFELTE SANT'ANA, profi ssão: barbeiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademir Sant'ana e de Marta Vistefelte Sant'ana. 
A pretendente: ISABELLA DA COSTA SILVA NASCIMENTO, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: Presidente Prudente, SP, data-nascimento: 17/09/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvio Joaquim Nascimento 
e de Adriana da Costa Silva.

O pretendente: LAURINDO DA SILVA PEREIRA, profi ssão: pedreiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Itambé, BA, data-nascimento: 15/03/1946, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francelino da Silva Pereira e de Umbelina Coração Maria 
de Jesus. A pretendente: DALVA DE FÁTIMA RAMIRO COTA, profi ssão: aposentada, 
estado civil: viúva, naturalidade: Tarumirim, MG, data-nascimento: 16/03/1958, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Ramiro de Oliveira e de 
Luzia Bernardino de Oliveira.

O pretendente: IVAN PEREIRA DE CARVALHO, profi ssão: artesão, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Gentio do Ouro, BA, data-nascimento: 15/06/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de dalvo Carvalho dos Santos e de Laurita Pereira 
de Carvalho. A pretendente: CRISTIANE DA SILVA FERREIRA, profi ssão: gerente 
comercial, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1974, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ginaldo da Silva Ferreira 
e de Maria Auxiliadora da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE DA SILVA BALBINO, profi ssão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 26/10/1987, residente e domiciliado 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Antonio Luiz Balbino e de Laurinda Maria da Silva 
Balbino. A pretendente: VIVIANE CRISTINA BRAZ DA COSTA, profi ssão: técnologa em 
radiologia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Markes da Costa e 
de Angela Maria Braz da Costa.

O pretendente: RAFAEL RODRIGUES LEONARDO, profi ssão: operador de prensa A, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/02/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vagner Leonardo e de Amazilia Lopes 
Rodrigues Leonardo. A pretendente: REBECA DE ALMEIDA, profi ssão: estudante, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 26/03/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Esequiel de Almeida e de 
Maria de Lira Almeida.

O pretendente: CARLOS MATEUS SILVA REIS, profi ssão: atendente de restaurante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valmir de Lima Reis e de Luciana 
Maria da Silva. A pretendente: ALINE MARTINS DA SILVA, profi ssão: atendente de res-
taurante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Antonio da Silva e 
de Heloisa Maria Martins da Silva.

O pretendente: RICARDO SALGUEIRO HENRIQUES DURÃO, profi ssão: gráfi co, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 08/05/1975, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Salgueiro Henriques 
Durão e de Catarina Henriques Durão. A pretendente: SILVANDIRA DOS SANTOS REIS, 
profi ssão: autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: Utinga, BA, data-nascimento: 
31/08/1962, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Victor dos 
Santos e de Matilde Maria dos Santos.

O pretendente: EMEKA BARTH AKWUOBI, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Nigeria -, data-nascimento: 01/01/1986, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Barth Igboanuga Akwuobi e de Juliana Akwuobi. A pretendente: 
JANAÍNA MARIA LEITE, profi ssão: autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Telêmaco Borba, PR, data-nascimento: 27/08/1980, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Wanderley delfi no Leite e de Adair de Fátima Skalinski Leite.

O pretendente: DOUGLAS MARTINS CARVALHO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1994, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Valdo de Carvalho e de Luisa Maria 
Martins Carvalho. A pretendente: LIDYANE SOUZA DE MORAIS, profi ssão: assistente 
técnico, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton Firmino de Morais e 
de Francisca Rozenete de Souza.

O pretendente: DAVID SANTOS DE MELO CARVALHO, profi ssão: técnico operações 
logísticas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Florencio Carvalho de Sousa 
e de Cristiane Santos de Melo. A pretendente: ANA PAULA ALVES, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josenildo Alves e de Irene Maria Alves.

O pretendente: KAUAN MONTEIRO PEREIRA, profi ssão: estoquista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro domingos Pereira e de Maria Aparecida 
José Monteiro Pereira. A pretendente: THAIS CRISTINA DA SILVA FELIPE, profi ssão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: Uberlandia, MG, data-nascimento: 
18/03/1994, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Erivelton Antonio Felipe 
e de Cristiane da Silva Dias.

O pretendente: REGINALDO TIMOTEO DE ALMEIDA, profi ssão: servente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Herculino de Almeida e de Feliz 
Timoteo de Almeida. A pretendente: CAMILA FERREIRA DE LIMA, profi ssão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 24/09/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Albino de Sousa Lima e 
de Silvania Ferreira de Lima.

O pretendente: JOSÉ CARLOS JOAQUIM DA SILVA, profi ssão: soldador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Aiquara, BA, data-nascimento: 17/07/1968, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Joaquim da Silva e de Albina Nunes Chaves. A 
pretendente: ANGELA MARIA FÔNSECA DE LIMA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Riachão do Jacuípe, BA, data-nascimento: 24/08/1984, residente e domiciliada 
em São Bernardo do Campo, SP, fi lha de Manoel Pereira Lima e de Maria Felix da Fonseca.

O pretendente: CLEITON CARVALHO SILVA, profi ssão: auxiliar de preparação, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/12/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eronildes José da Silva e de Edineuza 
dos Santos Carvalho. A pretendente: VALERIA FARIA TAVARES, profi ssão: recepcio-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis Tavares 
e de Valcelia Maria de Faria.

O pretendente: SANDRO NHEMETZ, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 15/03/1973, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Horacio Nhemetz e de Vera Lucia Teixeira 
da Silva Nhemetz. A pretendente: MOAB AGUIAR DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de 
relacimento, estado civil: solteiro, naturalidade: Natal, RN, data-nascimento: 23/10/1977, 
residente e domiciliada em Santo André, SP, fi lha de Moisés Nogueira dos Santos e de 
Eneide Aguiar Melo dos Santos.

O pretendente: MARCELO FRANCISCO DE SOUSA, profi ssão: atendente de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Barra do Mendes, BA, data-nascimento: 22/06/1979, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Francisco de Sousa 
e de Eliete Francisca de Sousa. A pretendente: MARIA NILMA DA SILVA SANTANA, 
profi ssão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: Itaberaba, BA, data-nasci-
mento: 06/02/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Júlio 
Rocha Santana e de Durvalina Maria de Jesus.
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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

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: ISAEL MARTINS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/01/1989), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Misael Durões Pereira e de Sueli Martins de Oliveira. A preten-
dente: LARISSA LIMA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão controladora de 
acesso, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/02/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Lima dos Santos e de Elaine Machado da Silva.

O pretendente: EVERTON MATHEUS DA CONCEIÇÃO BREVES, estado civil solteiro, 
profi ssão analista de sistemas, nascido em Osasco, SP, no dia (10/10/1994), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ezequiel da Silva Breves e de Maria Aparecida 
da Conceição Breves. A pretendente: ROSELI APARECIDA SOIER, estado civil divorciada, 
profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/01/1974), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Alves Soier e de Almerinda Ferreira Soier.

O pretendente: SILVIO JOCELINO DOS SANTOS JUNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/10/1989), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvio Jocelino dos Santos e de 
Marlene Cypriano. A pretendente: JÉSSICA ARIANE DA SILVA FERREIRA, estado 
civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em Suzano, SP, no dia (17/07/1989), re-
sidente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aparecido Ferreira e de 
Maria de Fatima da Silva Ferreira.

O pretendente: ADRIANO DOS SANTOS DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi s-
são montador de móveis, nascido em Guarulhos, SP, no dia (17/12/1989), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dijelson de Andrade Lima e de 
Maria dos Santos de Andrade. A pretendente: ÉRICA LACERDA DE SOUZA, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Guarulhos, SP, no dia (22/08/1989), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Cavalcante de 
Souza e de Izaura Lacerda da Silva Souza.

O pretendente: GILMAR SILVA FARIAS, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Divisa Alegre, MG, no dia (01/09/1968), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Maria Rosa Costa. A pretendente: TELMA MARIA DE MELO, 
estado civil solteira, profi ssão domestica, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/12/1982), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Tania Maria de Melo.

O pretendente: ISRAEL DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão controlador de 
acesso, nascido em São Vicente, SP, no dia (06/05/1981), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivanilde da Silva. A pretendente: PAULA MARIA 
PROFETA, estado civil divorciada, profi ssão encarregada de limpeza, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (05/07/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Marta Maria Profeta.

O pretendente: FELIPE ALVES MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/04/1986), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Amauri Alves Martins e de Maria Angela Alves Martins. 
A pretendente: INGRID NEGRI, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida em 
Suzano, SP, no dia (12/04/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Irineu Negri e de Claudete Ribeiro Negri.

O pretendente: CLEBER LUIZ DE SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/08/1995), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Mario Pereira da Silva e de Cledionice Aparecida de Souza. 
A pretendente: SAMILA CARLA BARBOSA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Arapiraca, AL, no dia (12/07/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edivaldo Barbosa da Silva e de Sandra Maria Barbosa.

O pretendente: LEANDRO PEREIRA DE MIRANDA, estado civil solteiro, profi ssão 
motoboy, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/01/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ana Maria Pereira de Miranda. REGIANE RA-
MOS BAHIA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(01/05/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo 
Araujo Bahia e de Rosangela Teixeira Ramos.

O pretendente: AILTON LINS DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão motorista 
de caminhão, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/06/1978), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Naziozene Lins de Souza e de Maria da 
Conceição de Jesus. A pretendente: LÉA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de produção, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, 
no dia (08/05/1985), residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de 
Jorge Mendes dos Santos e de Rosa Raimunda da Conceição dos Santos.

O pretendente: JOATAN SOUZA RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
serralheiro, nascido em Varzea Nova, BA, no dia (25/08/1994), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Tito Ramos e de Maria Aparecida 
Firmino da Silva Souza Ramos. A pretendente: PAMELA LOPES DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão assistente comercial, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (25/07/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose 
Cicero dos Santos e de Rita Lopes Bandeira dos Santos.

O pretendente: CARLOS ALEXANDRE ARAUJO DE VASCONCELOS, estado civil 
solteiro, profi ssão promotor de vendas, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no 
dia (07/04/1980), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro 
Calheiros de Vasconcelos e de Shirley Xavier Araujo de Vasconcelos. A pretendente: 
ELOÁ GANEM VERGNIANINI, estado civil solteira, profi ssão cozinheira escolar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (29/08/1985), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Paulo Roberto Vergnianini e de Eliete Ganem do Amaral Vergnianini.

O pretendente: MIGUEL ARCANJO ALVES SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
mecânico, nascido em Itaju do Colonia, BA, no dia (21/09/1962), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Lidio dos Santos e de Ilda Alves dos Santos. 
A pretendente: EDITE MARINHO DOS SANTOS GUEDES, estado civil viúva, profi ssão 
do lar, nascida em Jateí, MT, no dia (05/06/1965), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Andrade dos Santos e de Maria Marinho dos Santos.

O pretendente: JOSEVAN BISPO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão grafi co, 
nascido em Feira de Santana, BA, no dia (02/04/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ventura Gonçalves da Silva e de Celina Bispo da Silva. 
A pretendente: BRUNA CESAR GRITTI, estado civil solteira, profi ssão confeiteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (04/01/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Mauricio Gritti e de Juçara Rodrigues Cesar Gritti.

O pretendente: KLEBER BARBOZA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/04/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Nascimento da Silva e de Lidia Barboza 
dos Santos Silva. A pretendente: CAMILA ALVES DOS SANTOS, estado civil sol-
teira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/12/1997), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Messias Jose 
dos Santos e de Aparecida de Almeida Alves.

O pretendente: LEONARDO SILVA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/03/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Barros de Almeida e de Maria Alice 
Ferreira Silva de Almeida. A pretendente: ANA GRAZIELE DA SILVA PARANHOS, 
estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida em Guarujá, SP, no dia (07/12/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Magno Vargas Moreira 
da Silva Paranhos e de Francisca Francion de Sousa Alves.

O pretendente: CLAUDIO HENRIQUE GOMES CUNHA, estado civil divorciado, 
profi ssão tecnico em enfermagem, nascido em Guarulhos, SP, no dia (04/10/1985), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivo Oliveira da Cunha e 
de Eliana Gomes dos Santos. A pretendente: DANIELA ANTONIA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão cirurgiã dentista, nascida em Guarulhos, SP, no dia (08/01/1980), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leonardo Antonio da 
Silva e de Maria de Lourdes delfrate da Silva.

O pretendente: ALBERTO AVELINO TRINDADE, estado civil solteiro, profi ssão 
segurança, nascido em Recife, PE, no dia (06/02/1969), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Avelino Trindade e de Antonia Jose-
fa Trindade. A pretendente: IVONICE JESUS DO NASCIMENTO SANTOS, estado 
civil viúva, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia 
(24/04/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião 
do Nascimento e de Ivonice Evangelista de Jesus.

O pretendente: CLÁUDIO PEREIRA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/04/1983), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aurino Pereira Alves e de Jacina Maria da Conceição. 
A pretendente: STEPHANIE CORREIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/08/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elias Pedrosa da Silva e de Lucilia Maria Correia.

O pretendente: ANDERSON HENRIQUE EUZEBIO DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido em Campo Belo, MG, no dia (18/06/1973), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Antonio da Silva e de Maria de 
Fátima da Silva. A pretendente: VANESSA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/09/1980), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Miraldo José da Silva e de Gercina Olindina da Conceição Silva.

O pretendente: JOÃO PAULO DE OLIVEIRA CANUTO, estado civil solteiro, pro-
fi ssão lavador de autos, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/06/1982), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilson Canuto Sobrinho e de 
Joana Marina Olimpia de Oliveira Canuto. A pretendente: ANDRESSA CRISPINIANA 
PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (10/02/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elvair 
Francisco Pereira e de Silvana Oliveira.

O pretendente: DIEGO MELGAÇO PEREIRA SANTOS, estado civil divorciado, 
profi ssão autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/05/1987), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ubiraci Pereira Santos e de Maria 
Vitoria Melgaço Nascimento. A pretendente: ANDRESSA SOUSA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/03/1999), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josias Jose da Silva e 
de Francisca Sousa da Silva.

O pretendente: CELIO JOSE DE SOUZA ROCHA SILVA, estado civil divorciado, 
profi ssão supervisor de segurança, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/11/1985), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Maximiano da Silva 
e de Clea de Souza Rocha. A pretendente: EMILY SANTOS DO AMARAL, estado 

civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Guarulhos, SP, no 
dia (17/07/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose 
Lopes do Amaral e de Elisabete dos Santos.

O pretendente: ANTONIO CARLOS MESSIAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão tatuador, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/04/1989), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vanda Messias dos Santos. A 
pretendente: MIRIAN GOMES BRITO TOLEDO, estado civil solteira, profi ssão aten-
dente de telemarketing, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (24/02/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Rogerio Toledo 
e de Edilene Gomes Brito.

O pretendente: JOYCE CRISTINA DE JESUS OLIVEIRA, estado civil solteira, pro-
fi ssão recicladora de eletrônicos, nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia 
(18/05/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson 
Martins de Oliveira e de Dirce Rodrigues de Oliveira. A pretendente: SIMONE NE-
GRINE, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Itapecerica da Serra, 
SP, no dia (08/11/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Luiz Negrine e de Marilene de Souza Negrine.

O pretendente: EDIVAN CARLOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/06/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Edileuza Maria da Silva. A pretendente: PAULA CRISTINA 
ALVES GARCIA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de informações, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (18/11/1987), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Paulo Sergio Garcia e de Neusa Soares de Carvalho Garcia.

O pretendente: RODRIGO PEREIRA GUEDES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (15/12/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Clemente Guedes da Silva e de Ivani Alves 
Pereira. A pretendente: SELMA CAVALCANTI ALVES, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/08/1977), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Cavalcanti Alves.

O pretendente: LEONARDO APARECIDO DOS SANTOS CALHEIROS, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/05/1995), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos dos Santos 
Calheiros e de Jardinélia dos Santos Calheiros. A pretendente: VITORIA RAQUEL 
DA SILVA GALVÃO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (30/10/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Vanildo Venancio Galvão e de Maria Elisabete Correia da Silva Galvão.

O pretendente: KAIQUE DE SOUZA PAZZINI, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/08/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Pazzini e de Rosana de Souza Pazzini. A 
pretendente: JULIANA ALVES DA ROCHA, estado civil solteira, profi ssão gerente de 
restaurante, nascida em Mongaguá, SP, no dia (12/11/1996), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jair Pereira da Rocha e de Jeane Alves Carvalho.

O pretendente: GEDIEL ANDRADE SILVA, estado civil solteiro, profi ssão controlador 
de acesso, nascido em Governador Eugenio Barros, MA, no dia (08/01/1996), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Nonato da Silva 
e de Maria da Anunciação Andrade Silva. A pretendente: DENISE NATIVIDADE DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão atendente de loja, nascida em Salvador, BA, 
no dia (21/11/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Gilberto dos Santos e de Sandra da Natividade.

O pretendente: LUIS AMAURI FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
controlador de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/10/1986), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdeci da Silva e de Maria de Fatima 
Ferreira dos Santos. A pretendente: PRISCILA DE ANDRADE ARANTES, estado 
civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/01/1987), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson Luiz Arantes e 
de Marinalva Campos de Andrade.

O pretendente: JOSIAS ANTONIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Recife, PE, no dia (30/01/1962), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Josefa Clara da Conceição. A pretendente: MARILENE 
ROCHA ALVES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Barra 
do Choça, BA, no dia (20/01/1957), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Joaquim Antonio Alves e de Elizia Batista Rocha.

O pretendente: THIAGO PRADO SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão meca-
nico, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/10/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Pereira dos Santos e de Rachel Suzi do Prado 
Santos. A pretendente: NAYARA BEATRIZ GOMES NERY, estado civil solteira, pro-
fi ssão cabeleireira, nascida em Guajara Mirim, RO, no dia (08/03/1993), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sidney Augusto Nery Pereira e de 
Cleuza Maria Gomes da Cunha.

O pretendente: EVERTON HENRIQUE SILVA BOMFIM, estado civil solteiro, profi ssão 
porteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/10/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Zefi rino Missias Bomfi m e de Maria Lúcia Matias da Silva. 
A pretendente: KÁTIA FERREIRA DA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão do lar, nas-
cida em São Paulo, SP, no dia (17/03/1975), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Valdomiro Pereira da Cruz e de Maria de Lourdes Ferreira da Cruz.

O pretendente: ANDRÉ RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/05/1994), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Rodrigues dos Santos e de 
Isabel Maria dos Santos. A pretendente: ELENICE JESUS DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Canavieiras, BA, no dia (10/10/1968), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jaime Francisco dos Santos e 
de Judite Ferreira de Jesus.

O pretendente: MARCOS ANTONIO MARQUES DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão ofi cial eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/04/1991), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Marques da Silva e de 
Maria Alcenira de Brito Silva. A pretendente: MICHELE FERREIRA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão educadora, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/06/1997), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Barros da Silva 
e de Elizete Ferreira da Silva.

O pretendente: MARCELO ARCANJO DE LIMA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
montador, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/11/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Arcanjo de Lima e de Rosimeres Lima Correia 
da Silva. A pretendente: REBECA GOMES FAXINA, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/11/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Adenilson Faxina e de Maria Dulcilene Gomes da Silva Faxina.

O pretendente: CLAUDIONOR SIMÕES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/06/1965), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de daniel Simões e de Maria Apparecida Gomes Simões. 
A pretendente: MARIA APARECIDA REIS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi s-
são auxiliar de cozinha, nascida em Palmas de Monte Alto, BA, no dia (02/11/1975), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Porto dos Santos 
e de Maria Reis dos Santos.

O pretendente: DIEGO DE PAULA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mecanico, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (22/09/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João José da Silva e de Valquiria de Paula Silva. A pretendente: 
LILIAN DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão podologa, nascida em Itapevi, 
SP, no dia (11/04/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Mailson de Oliveira.

O pretendente: LEONARDO DOS SANTOS TAVARES, estado civil solteiro, profi s-
são auxiliar de estoque, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/11/1999), residente e 
domiciliado em São Miguel Paulista, São Paulo, SP, fi lho de Jose Roberto Tavares 
e de daniela Anselmo dos Santos. A pretendente: LARISSA SANTOS BATISTA DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (17/01/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Linaldo Batista da Silva Junior e de Edjane Vieira dos Santos.

O pretendente: FABIANO INÁCIO GÓES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em Afogados da Ingazeira, PE, no dia (12/04/1985), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Inácio da Silva e de Maria 
Aparecida Alves de Góes Silva. A pretendente: LEILA DANIELE CAMPOS DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Afogados da Ingazeira, PE, no dia 
(23/04/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lidio da 
Silva e de Maria José Campos da Silva.

O pretendente: SILVIO NUNES LEAL, estado civil divorciado, profi ssão taxista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (15/10/1968), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Sergio Leal e de Maria de Lourdes Nunes Leal. A pretendente: EDI-
LEUSA FIGUEREDO DOS SANTOS, estado civil viúva, profi ssão auxiliar de escritório, 
nascida em Tremedal, BA, no dia (30/12/1970), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Antonio de Figueredo e de Maria Pereira de Figueredo.

O pretendente: LEANDRO RODRIGUES OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de prensa, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/07/1989), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Everaldo Alves Oliveira e de Edna 
Rodrigues de Oliveira. A pretendente: NÁTALI PARREIRA BATISTA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Arujá, SP, no dia (01/07/1996), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jesuino Pereira Batista e de Solange 
Parreira Batista.

O pretendente: ADILSON BATISTA MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em Oeiras, PI, no dia (20/08/1971), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Cicero Pereira Martins e de Eva Batista. A pretendente: MARIA 
NAZILDA MARTINS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em 
Rio Largo, AL, no dia (30/09/1968), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Valdemar Martins da Silva e de Maria José dos Santos.

O pretendente: JOSAFA MELO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/02/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joel Severino da Silva e de Dilma Ana Melo da Silva. 
A pretendente: EDILEIA EVANGELISTA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profi ssão analista de clientes, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/01/1980), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo do Nascimento e 
de Elda Evangelista Valentt.

O pretendente: JOÃO MATOS DE BRITO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Floresta Azul, BA, no dia (27/08/1971), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Brito Moreira e de Helena de Matos Pinheiro. A pretendente: 
MARIA MADALENA GOMES DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
motorista, nascida em São Raimundo Nonato, PI, no dia (22/07/1964), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Artur Costa e de Ester Gomes da Costa.

O pretendente: VINÍCIUS DE SOUZA DAMACENO, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de escritorio, nascido em Juazeiro, BA, no dia (13/03/1999), residente e do-

miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdevir damaceno da Silva e de Ligia 
de Souza Santos. A pretendente: JESSICA DE SOUZA COELHO JATOBA, estado 
civil solteira, profi ssão manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/06/1999), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fabio Batista Jatoba e 
de Josielma de Souza Coelho Jatoba.

O pretendente: FELIPE SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão costu-
reiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/02/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Assis Miranda da Silva e de Marilena Santos Aragão. 
A pretendente: JALISMÃ DE OLIVEIRA LIMA, estado civil solteira, profi ssão estu-
dante, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/09/2002), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José de Oliveira Lima e de Sonanita Alves de Oliveira.

O pretendente: CLEISON QUEIROZ DURÃES, estado civil solteiro, profi ssão almoxarife, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/06/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Valdetino Durães e de Edileusa Queiroz Durães. A preten-
dente: RAQUEL MARIANO PAVANI, estado civil solteira, profi ssão empacotadeira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (05/10/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Rubens Pavani Junior e de Adriana Santos Mariano Pavani.

O pretendente: RODRIGO ALVES DE ANDRADE, estado civil divorciado, profi ssão auto-
nomo, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia (22/12/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Zenaide domingos de Andrade e de Maria Alves de 
Andrade. A pretendente: PRISCILA DE ANDRADE GOMES, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar de operação, nascida em Guarulhos, SP, no dia (15/06/1982), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eliecio Gomes e de Vera Lucia de Andrade Gomes.

O pretendente: FABIO JOSÉ DE MOURA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Recife, PE, no dia (20/02/1970), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ramiro Bernardo de Moura e de Angela Maria da 
Conceição. A pretendente: ELIANA DOS SANTOS DO AMARAL FERREIRA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/11/1976), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos do Amaral Ferreira e 
de Efi genia dos Santos da Silva.

O pretendente: LAÉRCIO APARECIDO INOCÊNCIO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/12/1969), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Aparecida Inocêncio. A pretendente: 
GEOVANA DE LIMA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (15/09/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Silvano de Lima e de Terezinha d e Jesus Silva Lima.

O pretendente: JEIDSON ELOI COELHO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em Recife, PE, no dia (28/04/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Isaias Eloi da Silva e de Jacilene Coelho da Silva. A 
pretendente: CRISTIANE CARVALHO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
vendedora, nascida em Afrânio, PE, no dia (11/11/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Vieira de Carvalho e de Martinha Marisoti 
da Silva Carvalho.

O pretendente: CIRO DE PAULO, estado civil divorciado, profi ssão autonomo, nascido 
em Jaguariaiva, PR, no dia (07/10/1976), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Moacir de Paulo e de Maria dos Anjos de Paulo. A pretendente: 
EDJANE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ibateguara, 
AL, no dia (24/01/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Josenildo da Silva e de Veridiane Zacarias de Melo.

O pretendente: EDINETO RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
autonomo, nascido em Palmeiras, BA, no dia (01/04/1974), residente e domiciliado 
em Guaianases, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Rodrigues de Oliveira e de Edite 
Maria de Oliveira. A pretendente: MARIA ANDREIA FERREIRA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Teófi lo Otoni, MG, no dia 
(07/01/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel 
Ferreira Barbosa e de Maria dos Anjos Silva.

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

Aline Cristina Sartorelli - Ofi cial

O pretendente: RIGUEUR AURESTIL, pedreiro, solteiro, natural do Haiti, nascido aos 
03/07/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Zuldamene Aurestil. A 
pretendente: ERLANA ENRIETE SOARES FERREIRA, auxiliar de doméstica, solteira, 
natural de Jutaí - AM, nascida aos 13/10/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito - 
SP, fi lha de Antônio Ferreira Neves e de Benvinda Soares Lopes.

O pretendente: HELDER PEDRO PAULO, engenheiro de software, solteiro, natural de 
Arujá - SP, nascido aos 06/01/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Mauricio Antonio Pedro Paulo e de Etuko Tamatya Pedro Paulo. A pretendente: ESTER 
SITA FARIAS, cordenadora de projetos, solteira, natural de Porto Alegre - RS, nascida 
aos 30/04/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Afonso Farias e de 
Cecília Joana Sita Farias.

O pretendente: YEONG BAE  BANG, analista, solteiro, natural de Coréia do Sul, nascido 
aos 16/03/1991, residente e domiciliado em Santana - SP, fi lho de Hee Yeoun Bang e de 
Hae Suk Choe. A pretendente: CATARINA EUN HEE YANG, autônoma, solteira, natural 
de São Paulo - SP, nascida aos 19/11/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Woo Young Yang e de Young Mi Kong Yang.

O pretendente: LEANDER CHARLES MENEZES LIMA, jornalista, divorciado, natural 
de São Paulo - SP, nascido aos 23/05/1971, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Mishael Alves Lima e de Nancy Menezes de Araújo. A pretendente: PATRICIA 
TATIANA DI FRANCO, advogada, solteira, natural de São Paulo - SP, nascida aos 
29/01/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Antonio Di Franco 
e de Celia Lopes Di Franco.

O pretendente: AILTON CAVALCANTE LEITE, pizzaiolo, solteiro, natural de Patos - PB, 
nascido aos 26/01/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Agostinho 
Cavalcante da Silva e de Laurinete Leite Cavlcante. A pretendente: ANDREIA MELO 
PIRES, auxiliar administrativo, solteira, natural de São Paulo - SP, nascida aos 23/04/1996, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Edimar Pires e de Vanderlea 
de Sousa Melo.

O pretendente: RAFAEL MACHADO SIQUEIRA PORFÍRIO, analista de sistemas, solteiro, 
natural de São Paulo - SP, nascido aos 06/07/1991, residente e domiciliado nesta Capital - 
SP, fi lho de Sérgio Baptista Porfírio e de Selma Machado Siqueira Porfírio. A pretendente: 
BEATRIZ ASSAD LABABDI, administradora, solteira, natural de São Paulo - SP, nascida 
aos 15/11/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Farid Lababdi e de 
Claudia Assad Lababdi.

 

Distrito - Sapopemba
Alfredo de Oliveira Santos Neto - 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: KLEBER MARCOLINO SANTIAGO, estado civil viúvo, profi ssão mar-
ceneiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/06/1973), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Santiago e de Sonia Maria Santiago. A pretendente: 
CELIA LAURO, estado civil solteira, profi ssão funcionária pública municipal, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (01/09/1963), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Antidio Lauro e de Helena Lauro.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: FELIPE DE PAULA MIRANDA SANTOS, profi ssão: cirurgião dentista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Welingthon Miranda dos Santos 
e de Maria Eliza de Paula Santos. A pretendente: DANIELA ALVES DOS SANTOS, 
profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 06/07/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Ramos dos Santos e de Rosa Alves dos Santos 

O pretendente: DENIS JUAN NAGAOKA, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 24/06/1979, residente e domiciliado 
em Guarulhos, SP, fi lho de Jorge Toshihiko Nagaoka e de Satiko Fukano Nagaoka. A 
pretendente: CARLA DA SILVA FERREIRA, profi ssão: manicure, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1994, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Isaias Jacinto Ferreira e de Genady Laurentino da Silva Ferreira.
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Visto como uma 

ferramenta para 

aumentar a oferta de 

crédito e reduzir a 

taxa de juro, o cadastro 

positivo tem potencial 

de incluir 22 milhões 

de pessoas que estão 

fora do mercado de 

crédito e 60 milhões 

de consumidores 

negativados 

Para o Governo Federal, 
a nova lei – sancionada 
em 8 de abril pelo presi-

dente Jair Bolsonaro – abrirá 
espaço para a entrada de R$ 
1 trilhão na economia nacio-
nal; desses, R$ 520 bilhões 
irão para pequenas e médias 
empresas. A estimativa do 
poder público é de redução, 
também, da inadimplência em 
45%, gerando R$ 450 bilhões 
em arrecadação.

Na análise da lei anterior – 
em vigor desde 2011 – pode 
está a explicação para tamanho 
otimismo do governo. Como a 
inclusão no banco de dados de 
bons pagadores era realizado 
apenas mediante a solicitação 
do consumidor às instituições 
fi nanceiras, esse registro era 
irrelevante para a análise de 
crédito pela baixa adesão do 
brasileiro. 

O novo cadastro positivo 
terá uma inclusão automática 
do consumidor que contará, 
também, com uma pontuação 
específi ca que leva em conta a 
adimplência em operações de 
crédito e no pagamento de con-
tas de serviços continuados: 
água, telefone, luz e esgoto. 

Não tenho dúvida de que o 
cadastro positivo deva aumen-
tar a competição. 

Hoje, na prática, os cinco 
grandes bancos possuíam 
informações de boa parte 
dos consumidores, enquanto 
outros playersdo mercado fi -
nanceiro, incluindo as fi ntechs, 
possuíam apenas a informação 
se a pessoa estava negativada 
ou não. Para se ter uma ideia 
do impacto da aprovação, 
no modelo anterior, com a 
inclusão opcional, apenas 11 
milhões de brasileiros estavam 
no cadastro positivo. 

Com a adesão obrigatória 
– modelo no qual quem qui-
ser pode pedir a exclusão –, 
o número de brasileiros no 
cadastro deve multiplicar por 
10. Vale lembrar que o impacto 
da mudança não será imediato; 
o cadastro positivo entra em 
vigor em 90 dias e os bureausde 
crédito só podem divulgar os 
scores60 dias depois. Ou seja, 
só vamos começar a usar o ca-
dastro no mínimo em 150 dias. 

Mas, qual será o impacto do 
cadastro positivo na vida dos 
brasileiros passada a fase de 
implementação? Na análise 
dos benefi ciários efetivos, hoje, 
metade da população adulta no 
Brasil está negativada, ou seja, 
tem acesso a crédito pratica-
mente nulo. Nesse universo, 
em várias famílias de baixa 
renda com quatro pessoas, por 
exemplo, três estão negativa-

das. Com isso, só uma tinha 
acesso a crédito. Essa única 
pessoa acabava se endividando 
por toda a família, gerando um 
ciclo vicioso. 

Com o cadastro positivo vai 
ser possível identifi car quais 
pessoas são boas pagadoras 
dentro desse grupo. A partir 
desse momento, os bancos, 
fi nanceiras e fi ntechs começa-
rão a ofertar crédito para parte 
desse grupo. Além disso, quem 
estava negativado não tinha 
nenhum incentivo para pagar 
outras contas. Se você estava 
com orçamento apertado e não 
conseguiu pagar uma conta, 
você era negativado e não con-
seguia mais acesso a crédito. 
Na prática, funcionava como 
um incentivo para não pagar 
várias outras contas. 

Um ponto interessante da 
medida é que autônomos têm 
muitas difi culdades para ob-
ter renda, pois grande parte 
está no mercado informal. O 
cadastro positivo vai permi-
tir identifi car quem são os 
bons pagadores e aumentar o 
crédito para essa parcela da 
população que está criando o 
autoemprego em um cenário 
de desemprego que ultrapassa 
a casa dos 13 milhões de pes-
soas, de acordo com o IBGE. 

O Brasil possui um setor 
fi nanceiro robusto e celebrado 
mundialmente pela inovação 
tecnológica, mas enfrenta um 
desafi o enorme ao constatar 
que não atende integralmente 
a população que mais precisa 
do crédito: a de menor renda. 
Entre os brasileiros, 60% da 
população do país vive com 
até R$ 22 por dia, ou seja, 
112,4 milhões de pessoas. 
Em contrapartida, os serviços 
fi nanceiros adequados, acessí-
veis e que agregam educação 
para o uso mais consciente do 
dinheiro embora essenciais são 
escassos. 

A inclusão fi nanceira está 
diretamente relacionada ao 
acesso e ao uso com qualidade 
dos serviços fi nanceiros e ca-
pazes de conceder statusde ci-
dadania fi nanceira, indicando 
políticas inclusivas associadas 
à efetivação de direitos. O novo 
cadastro positivo opera nesse 
sentido. Mas, cabe lembrar 
que, na prática, há um contexto 
preocupante. 

De acordo com a Tese de 
Impacto em Serviços Financei-
ros– conduzida pela Artemisia 
– os brasileiros mais vulnerá-
veis não têm acesso a crédito; 
veem os serviços fi nanceiros 
com desconfi ança; associam 
crédito à renda/poder aqui-
sitivo; e não têm o hábito de 
poupar. Esse mapeamento 
mostra que no país, a educação 
fi nanceira é um desafi o a ser 
enfrentado e que se mostra 
ainda mais relevante com o 
cadastro positivo que traz a 
expectativa de mais acesso 
ao crédito.

(*) - Empreendedor de negócios 
de impacto social serial, fundou a 

Konkero, a KeroGrana e a Central da 
Catarata. Especialista em fi nanças 
pessoais, é graduado e mestre em 

Administração de empresas pela 
EAESP-FGV.

O impacto do cadastro 
positivo na vida do 

consumidor 
Guilherme de Almeida Prado (*)

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: ROBSON LUIZ BRAVO, estado civil divorciado, profi ssão técnico 
eletrônico, nascido em Guarulhos - SP, no dia (13/02/1973), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Antonio Bravo Custodio Dias e de Der-
cia Buzetto Bravo. A pretendente: GEANE ALVES DE VASCONCELOS, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Solânea - PB, no dia (26/07/1977), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Marcolino de Vasconcelos 
e de Maria Sônia Alves.

O pretendente: FRANCISCO PAULO OLIVEIRA NETO, estado civil solteiro, profi ssão 
estagiário, nascido em Mossoró - RN (Registrado em Baraúna - RN), no dia (23/10/1986), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Rodrigues de 
Oliveira Neto e de Maria Goretti Oliveira de Andrade. A pretendente: SORAIA DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida nesta Capital, Vila Maria-
na - SP, no dia (20/10/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Paulo Cesar dos Santos e de Vera Lucia da Silva Santos.

O pretendente: MURILLO FERREIRA MANARIN, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (17/03/1994), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jairo Cesar Manarin de Toledo e de Sandra Regina 
Ferreira Manarin de Toledo. A pretendente: AMANDA CABRAL MARCHI, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de atendimento, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, 
no dia (04/11/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Marchi e de Marta Beatriz Pereira Cabral.

O pretendente: DIEGO KOPS PINTO, estado civil solteiro, profi ssão consultor, nasci-
do nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (05/11/1982), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Pinto e de Liliana Terezinha Kops Pinto. A 
pretendente: ALESSANDRA FERREIRA REIS, estado civil solteira, profi ssão coor-
denadora de qualidade, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (05/10/1982), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Sales Reis e 
de Dileuza Ferreira Mendes.

O pretendente: LUIZ ALVES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em Montes Claros - MG, no dia (26/11/1953), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Alves Cardoso e de Lourdes Oliveira 
Pena. A pretendente: MARIA DO CARMO ANDRÉ, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (25/06/1996), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Otilio André e de 
Luzia Adeodata André.

O pretendente: RUBENS TEIXEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (12/09/1996), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rubens Oliveira Santos e de 
Sueli Teles Teixeira Santos. A pretendente: THAIS ALMEIDA DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de montagem, nascida em Itaquaquecetuba - SP, 
(Registrada no distrito de Cangaíba), no dia (24/05/1998), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Batista dos Santos e de Jaciane 
Almeida dos Santos.

O pretendente: JOSÉ MARCOS DE SANTANA, estado civil divorciado, profi ssão 
pedreiro, nascido em Jabotão dos Guararapes - PE, no dia (25/02/1961), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Severino de Santana e de 
Joana Vicente de Santana. A pretendente: NEUSA DE JESUS SOARES, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em Condeúba - BA, no dia (05/10/1967), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Lídio Soares Leão e de Elizabete 
Maria de Jesus Soares.

O pretendente: MIKE SENA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (09/09/1989), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eufrasio Teixeira do Nascimento e de Neuza Brito 
Sena. A pretendente: NATASHA ROSMARY DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão 
cabeleireira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (11/01/1999), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Viviane de Jesus.

O pretendente: JONAS SOUZA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (20/12/1996), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Genesio Neto Souza da Silva 
e de Adriana Vasconcelos de Souza da Silva. A pretendente: VITÓRIA GRACIELE 
AQUINO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo fi nancei-
ro, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (12/05/1998), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Elenilson Francisco da Silva e de Maria das 
Graças de Aquino da Silva.

O pretendente: CARLOS ALBERTO BARRILE, estado civil solteiro, profi ssão em-
presário, nascido em Pontes Gestal - SP, no dia (15/05/1967), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Fortunato Barrile e de Marta Veloso Barrile. 
A pretendente: ARIANE SATELOS DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia (28/06/1990), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Argemiro Luiz da Silva e de Maria da Penha 
Satelos da Silva.

O pretendente: JEFFERSON GUTIERREZ, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de construção civil, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (16/06/1992), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gerson Gomes Gutierrez e de 
Eurides de Fatima de Oliveira Gutierrez. A pretendente: BRUNNELLY SILVA DIAS, 
estado civil solteira, profi ssão consultora fi nanceira, nascida em Formiga - MG, no dia 
(05/06/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jarimar 
Dias Barbosa e de Roseane Paulina da Silva.

O pretendente: DANIEL DA SILVA AMPARO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (16/01/1993), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Dimas Moreira do Amparo e de Jacira da Silva 
Amparo. A pretendente: THALITA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi s-
são auxiliar administrativa, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (01/08/1997), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jair Ferreira da Silva 
e de Luciene Bezerra.

O pretendente: DAVI MARCIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão servente de 
pedreiro, nascido em Londrina - PR, no dia (23/03/1971), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Firmino Gomes da Silva e de Maria Pereira da Silva. 
A pretendente: MARILEIDE SANT'ANA NATIVIDADE, estado civil solteira, profi ssão 
cabeleireira, nascida em Serrinha - BA, no dia (19/04/1974), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José dos Santos Natividade e de Ana Maria 
Sant'Ana Natividade.

O pretendente: TIAGO DE SOUZA SILVA SILVESTRE, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente fi nanceiro, nascido em Guarulhos - SP, no dia (26/08/1985), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Silvestre e de Marlene 
de Souza Silva Silvestre. A pretendente: PAMELA DANIELLE MEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão analista de operações, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 
(08/04/1993), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Danilo 
Meira e de Maria Aparecida Salete Meira. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade De 
Serviço desta Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: WILLIAM MARTINS GOMES, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia (05/10/1988), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Martins Gomes e de Marlene da Silva 
Borges Gomes. A pretendente: SILVIA GABRIELA DE AMORIM, estado civil divorciada, 
profi ssão assistente administrativo, nascida em São Paulo - SP, no dia (18/12/1990), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José de Melo Amorim 
e de Maria de Fátima Amorim.

O pretendente: CARLOS JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão policial, nascido em Tucano - BA, no dia (21/05/1971), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Pereira dos Santos e de Valdelice Maria 
dos Santos. A pretendente: ANA MARIA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão 
diarista, nascida em Tucano - BA, no dia (10/03/1970), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luzia de Jesus.

O pretendente: LEONARDO AVELINO DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão 
pintor, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (20/10/1989), residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto da Rocha e de Zenilda Maria 
da Conceição da Rocha. A pretendente: MIRIAN DOS SANTOS CAMPOS, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida em Poções - BA, no dia (12/02/1992), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Irisvaldo Gonçalves Campos e 
de Rosélia Cardoso dos Santos Campos.

O pretendente: JULINHO LIMBERGER, estado civil divorciado, profi ssão aposenta-
do, nascido em Sobradinho - RS, no dia (15/07/1955), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Limberger e de Valida Schmitz Limberger. 
A pretendente: GERLANDIA ALVES CABRAL, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Elesbão Veloso - PI (Registrada nesta Capital, Ermelindo Matarazzo - SP), 
no dia (02/05/1969), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Gervasio Alves Cabral e de Maria Sebastiana Araujo.

O pretendente: JEFERSON DA SILVA TINOCO, estado civil solteiro, profi ssão esfi r-
reiro, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (21/01/1980), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adelino da Silva Tinoco e de Maria Aparecida 
Candida. A pretendente: ANDREZA GOMES DA SILVA SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de limpeza, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (14/06/1989), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Clemar Leoncio de 
Souza e de Vilma Gomes da Silva Souza.

O pretendente: EUGÊNIO DOS SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de expedição, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (30/10/1968), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Efi genio Modesto 
da Silva e de Zenaide da Silva. A pretendente: CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar fi nanceiro, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, 
no dia (28/05/1979), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Antonio de Oliveira e de Roselene Edith Costa de Oliveira.

O pretendente: RAIMUNDO DE PAULO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante, nascido em Fortaleza - CE (Registrado em Ibiapina - CE), no dia (21/12/1980), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Iêda do Nascimento. 
A pretendente: MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão babá, 
nascida de Alto Longá - PI, no dia (02/01/1971), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Galvão e de Seleste Maria da Conceição.

O pretendente: ANDREY HENRIQUE RODRIGUES KOSCAK, estado civil solteiro, 
profi ssão bancário, nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia (05/09/1990), residente e 
domiciliado em Sorocaba - SP, fi lho de Antonio Cardoso Koscak e de Ana Maria Rodrigues 
Koscak. A pretendente: DAYANE MONTANHEIRO LOPES, estado civil solteira, profi ssão 
administradora de empresas, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (23/08/1987), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Augusto Lopes 
e de Marta Montanheiro Lopes. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço 
do Município de Sorocaba, neste Estado, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: ARTHUR DADAS MACHADO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
programador, nascido em Guarulhos - SP, no dia (01/07/1992), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Renato Faissola Machado e de Márcia Maria 
Dadas Machado. A pretendente: BARBARA PEREIRA DE ANDRADE, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar administrativa, nascida em Perdeneiras - SP, no dia (19/04/1999), 
residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Silmar Aparecido Pereira de Andrade 
e de Dulcinéia Aparecida da Silva Andrade. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de 
Serviço município de Guarulhos, neste Estado, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: EDSON FERNANDES JALES JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
advogado, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (21/02/1985), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Fernandes Jales e de 
Norma da Graça Moreira de Paiva Jales. A pretendente: PRISCILLA MARIA MACEDO 
FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão securitário, nascida nesta Capital, Liberdade 
- SP, no dia (10/11/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Athayde Ferreira e de Leda de Oliveira Macedo.

O pretendente: RUBENS DOS SANTOS MENDES, estado civil divorciado, profi ssão 
agente de correios, nascido nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia (01/12/1969), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Arnaldo dos Santos Mendes e 
de Ivone dos Santos Mendes. A pretendente: JAQUELINE GOMES DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Natal - RN, no dia (23/12/1966), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Marques dos 
Santos e de Maria Gomes dos Santos.

O pretendente: ADRIANO NEMEZIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão me-
cânico, nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (19/03/1993), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Nemezio da Silva e de 
Genilda Alves da Silva. A pretendente: NATALI DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fi ssão auxiliar de produção, nascida em Minador do Negrão - AL, no dia (23/06/1992), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero Beserra da 
Silva e de Maria Benedita da Silva.

O pretendente: RUBENS DOS SANTOS MENDES, estado civil divorciado, profi ssão 
agente de correios, nascido nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia (01/12/1969), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Arnaldo dos Santos Mendes e 
de Ivone dos Santos Mendes. A pretendente: JAQUELINE GOMES DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Natal - RN (Registrada em Parnamirim 
- RN), no dia (23/12/1966), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Marques dos Santos e de Maria Gomes dos Santos.
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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

Duas em cada três transações bancárias são realizadas por 
meio de aplicativos de celular, call centers ou internet 
banking no Brasil, de acordo com levantamento do Banco 

Central divulgado em 2018. Entretanto, uma pergunta ainda ocu-
pa a cabeça de muita gente: É seguro buscar e contratar crédito 
online? Guilherme Nasser, de 25 anos, economista pela FEA-USP 
e um dos fundadores da plataforma Juros Baixos, e Garcia Ro-
berto de Souza, cientista da computação, afi rmam que sim. Os 
especialistas explicam o processo de segurança e compartilham 
dicas para que o consumidor não seja vítima de fraudes. 

Focadas na inovação e otimização de serviços e produtos 
fi nanceiros por meio da tecnologia, as chamadas fi ntechs se des-
tacam — com ampla vantagem — nesse cenário em que pessoas 
estão cada vez mais conectadas. Mais ágeis que as instituições 
fi nanceiras tradicionais, é possível encontrar a melhor solução de 
crédito apenas com alguns cliques dentro do conforto de casa.

Mas, para que a busca por empréstimo não se torne uma dor 
de cabeça, é preciso estar atento ao que diz a lei. Nasser, que 
também é especialista em desenvolvimento dessas empresas, 
destaca que a cobrança de valores antes da emissão do crédito 
é ilegal e jamais deve ser realizada. “É contra a lei pagar taxas 
adiantadas. Esse é um dos primeiros pontos que o tomador de 
crédito precisa analisar. A empresa pediu depósito antecipado, 
tem que denunciar. Nós disponibilizamos na Juros Baixos uma 
lista de marcas que aplicam golpes”, ressalta o jovem executivo.

A segurança, aliás, é uma das maiores preocupações da star-
tup, que, por estar conectada a uma ampla gama de instituições 
fi nanceiras parceiras, entre elas o Banco CBSS, oferece, por meio 
de ferramenta inteligente, a possibilidade de simulação e inter-
mediação de contratação de mais de 30 opções de empréstimo 
online. Para garantir que as informações pessoais dos usuários 
permaneçam protegidas, a empresa investe constantemente em 
tecnologia e no gerenciamento de códigos de acesso. 

“Quem acessa o nosso site, tem a certeza de que não está sendo 
observada por nenhuma outra máquina. A probabilidade dessas 
informações serem roubadas é algo tecnicamente inviável. Para 
quebrar essa criptografi a, o criminoso teria que possuir uma 

É seguro contratar crédito online?
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Guilherme Nasser, especialista em desenvolvimento de fi ntechs e economista pela FEA-USP, e Garcia 
Roberto de Souza, cientista da computação, explicam os cuidados que os internautas devem tomar e 
as vantagens da contração de empréstimo pela internet

máquina que a gente só encontra, por exemplo, na divisão militar 
dos Estados Unidos”, explica Garcia, cientista da computação.

Soluções fi nanceiras em ambiente virtual são ferramentas indis-
pensáveis hoje em dia. É nessa realidade que a busca inteligente 
de empréstimo online — como é o caso da Juros Baixos — se 
coloca como facilitador dessa nova forma de se relacionar com 
o dinheiro. Confi ra as vantagens deste tipo de contratação de 
crédito, segundo Guilherme Nasser: 
 • Comodidade; 
 • Possibilidade de comparação de taxas de juros; 
 • Taxas de juros a partir de 1,15% (no empréstimo com ga-

rantia);
 • Oferta de crédito padronizada ao perfi l e necessidades do 

cliente.

“O conselho para quem está à procura de dinheiro emprestado 
é analisar a taxa pré-aprovada pelo banco. Feito isso, o indivíduo 
deve ir para o ambiente online em busca de uma taxa menor. E 
para facilitar a pesquisa é que a nossa marca nasceu. Nós conec-
tamos as empresas que fazem empréstimo online, assim como 
os bancos, em um único ambiente para promover aos usuários a 
melhor taxa”, fi naliza o economista formado pela USP.     

Fonte e mais informações: (www.jurosbaixos.com.br).

A Confederação Nacional dos 
Municípios pediu ao governo fed-
eral o destravamento de obras e 
contratos do programa Minha Casa, 
Minha Vida. O pedido foi feito pelo 
presidente da entidade, Glademir 
Aroldi, ao ministro do Desenvolvi-
mento Regional, Gustavo Canuto, 
em debate, ontem (10), em evento 
que reúne prefeitos de todo o país 
na capital durante esta semana. 
“Os prefeitos estão preocupados 
com o Minha Casa, Minha Vida, 
pois há muitas obras paralisadas”, 
disse Aroldi. 

O presidente da CNM acrescen-
tou que outro problema enfrentado 
pelos dirigentes municipais é o 
fato de contratos fi rmados não 
estarem sendo assinados. O minis-
tro Gustavo Canuto apontou duas 
alternativas de solução para obras 
paradas. A primeira seria um aporte 
adicional de recursos em casos 
onde houve algum tipo de culpa 
da empresa responsável pela con-
strução das casas. A segunda seria 
em situações em que não houve 
uma culpa clara, mas fatores fora do 

controle da prefeitura impediram a 
conclusão dentro do prazo e com 
os recursos contratados. 

“O caso tem que ser apre-
sentado, o agente fi nanceiro faz a 
análise e, dependendo da análise, 
a obra pode ser retomada”, ex-
plicou o ministro. Já no tocante 
aos contratos, Canuto disse que 
as habitações contratadas em 
dezembro e sem autorização para 
o início das obras estão dependen-
do da obtenção de recursos pelo 
governo para que possa haver a 
liberação e, consequentemente, o 
encaminhamento do processo de 
construção das unidades.

“Por que não foi dada autorização? 
Todas elas demandam um orçamento 
em 2019. A análise que foi feita indi-
cou que não haveria orçamento sufi -
ciente para tocar essas obras, quem 
dirá para ter novas obras”, justifi cou o 
titular do MDR. Canuto ponderou, 
contudo, que isso não quer dizer 
que obras não serão autorizadas. 
Mas que o governo federal adotou 
um “olhar de prudência” (ABr).

Prefeitos pedem destravamento 
de obras do Minha Casa
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