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“Quando a 
inteligência e a 
bondade são usados 
em conjunto, todos 
os atos humanos 
passam a ser 
construtivos”.
14º Dalai Lama (1935)
Líder espiritual do Tibete
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O presidente Jair Bolso-
naro assinou na manhã 
de ontem (11) vários 

instrumentos de mudanças e 
novas políticas para o país, que 
fazem parte das ações de 100 
dias de governo, celebrados 
em cerimônia no Palácio do 
Planalto. Entre eles, o que 
estabelece o 13º para o Bolsa 
Família, a Política Nacional de 
Alfabetização e a revogação de 
colegiados com a participação 
da sociedade civil no âmbito da 
administração pública federal.

Bolsonaro agradeceu à sua 
equipe o empenho nesses dias 
e reafi rmou os compromissos 
do governo em trabalhar com 
foco na valorização da família, 
nos valores cristãos, para 

Criação do 13º para 
o Bolsa Família marca 
100 dias de governo

uma educação de qualidade e 
sem viés ideológico. “Estamos 
buscando alavancar nossa 
economia com geração de 
emprego e renda, com desburo-
cratização do Estado brasileiro, 
com aperfeiçoamento do pacto 
federativo, com um governo 
transparente e com critérios 
técnicos, com austeridade 
dos gastos públicos, sem com 
foco no melhor para o cidadão 
brasileiro”, disse.

Destacou o cumprimento de 
metas para esses 100 dias nas 
áreas social, de infraestrutura, 
econômica, institucional e 
ambiental, e o empenho do 
governo em aprovar a nova 
Previdência, “que tem especial 
papel no equilíbrio das contas 

públicas e futuros investimen-
tos”. O porta-voz da Presidência 
da República, Otávio do Rêgo 
Barros, elencou as principais 
tarefas realizadas pelo governo 
em seus primeiros 100 dias. 

Entre elas, a extinção de 21 
mil cargos e funções gratifi ca-
das; regras mais rígidas para 
contratação de servidores; o 13° 
do Bolsa Família; o acordo de 
salvaguardas tecnológicas para 
Centro Espacial de Alcântara; 
concessões e leilões de portos, 
aeroportos, ferrovias e rodovias; 
a instalação do centro de des-
salinização; estabelecimento do 
plano de governança e gestão 
de Estado; e a promulgação 
da MP contra fraudes no INSS. 
Ele citou também os encami-

nhamentos das propostas de 
reforma da previdência e do 
pacote de combate ao crime e 
à corrupção ao Congresso.

As medidas, segundo Rêgo 
Barros, fazem parte do com-

promisso do governo com a 
responsabilidade e austeridade 
fi scal ao governo, o desenvolvi-
mento sustentável, a abertura 
de novos mercados, segurança 
jurídica para novos negócios, 

transparência e diplomacia 
sem amarras ideológicas. 
“E o nosso lema Mais Brasil, 
Menos Brasília confi gura um 
Estado mais enxuto e menos 
centralizador”, disse (ABr).

Essas e outras ações fazem parte dos 100 dias de governo do presidente

Jair Bolsonaro.

A produção de cereais, le-
guminosas e oleaginosas deve 
fechar 2019 com 230,1 milhões 
de toneladas, um crescimento 
de 1,6% (mais 3,6 milhões 
de toneladas) em relação a 
2018. A terceira estimativa do 
Levantamento Sistemático da 
Produção Agrícola, realizado 
pelo IBGE, é 0,6% mais otimista 
do que a previsão anterior, de 
fevereiro (mais 1,3 milhão de 
toneladas).

A área colhida estimada é de 
62,3 milhões de hectares, ou 
seja, 2,3% maior do que a de 
2018 e 0,6% superior ao total 
previsto em fevereiro.

Entre as três principais la-
vouras de grãos do país é espe-
rada alta na produção de 2018 
para 2019 apenas para o milho 
(11,9%), que deverá fechar o 

A terceira estimativa do IBGE é mais otimista do que

a previsão anterior.

O ministro de Minas e Ener-
gia, Bento Albuquerque, disse 
ontem (11) que é preciso tornar 
a imagem da mineração brasi-
leira mais popular, como forma 
de explorar todo o potencial 
do setor, atualmente respon-
sável por 4% do PIB. “Temos 
que tornar a mineração pop 
em nosso país. Temos muito 
ainda que explorar em nosso 
território”, comentou o minis-
tro, ao apresentar a jornalistas 
as realizações e projetos que 
a pasta encaminhou nos 100 
primeiros dias de governo.

Para ele, tornar a atividade 
“pop” signifi ca conscientizar 
a população a respeito da im-
portância econômica e social 
da mineração. “Vamos permitir 
à sociedade entender que a 
atividade está sob controle e 
sendo executada de acordo 
com as normas estabelecidas. A 
população tem que ter seguran-
ça neste sentido”, acrescentou. 
Sobre os recentes desastres 
ambientais e a resistência a 
autorizar a mineração em terras 
indígenas, Albuquerque disse 
que o papel do ministério é 
resolver a questão da segurança 
das barragens.

“Vamos mostrar que, se hou-
ver áreas em que haja interesse 
de exploração econômica, que 

Ministro de Minas e Energia, 

Bento Albuquerque.

Celular ‘reserva’
O Plenário do Senado aprovou o 

projeto que garante o empréstimo 
de um telefone celular pelo prazo 
em que aparelho na garantia estiver 
na assistência técnica. O senador 
Confúcio Moura (MDB-RO) desta-
cou que o celular se transformou 
em um item essencial. Os senadores 
também aprovaram o projeto que 
considera abusiva a propaganda que 
contenha mensagem subliminar e 
que induzir o consumidor ao erro.

Estudo da Firjan divulgado 
ontem (11) revela que em 14 
estados brasileiros o valor mé-
dio das aposentadorias dos ser-
vidores inativos supera a média 
salarial dos ativos. No Amapá, 
por exemplo, os aposentados 
do Estado (R$ 7.525) recebem 
quase o dobro dos ativos (R$ 
4.568). No Rio Grande do Sul, 
Minas Gerais e Santa Catarina 
a situação é ainda pior, já que 
além da diferença na remune-
ração, possuem mais servidores 
inativos do que ativos.

A nova edição do estudo 
“A situação fi scal dos estados 
brasileiros”, da Firjan, também 
revela que cada morador do Rio 
Grande do Sul, por exemplo, 
contribui com R$ 1.038 ao ano 
para cobrir o défi cit de R$ 11,1 
bilhões da previdência estadu-
al. No DF, o custo por habitante 
é de R$ 887 e, no Rio de Janeiro, 
de R$ 663. Ao todo, o défi cit da 
previdência dos estados chega 
a R$ 77,8 bilhões.

“Não vamos ter equilíbrio 
social, educação e serviços de 
saúde decentes sem reforma 
da previdência. O Congresso 
precisa encarar essa questão”, 
afi rmou o presidente da Firjan, 
Eduardo Eugenio Gouvêa 
Vieira, sobre a urgência da re-
forma da previdência, durante 

Pessoas, empresas e associa-
ções que tenham dívidas junto 
ao governo federal poderão 
quitar os débitos pela internet. 
A ferramenta foi disponibili-
zada pela Advocacia-Geral da 
União e anunciada ontem (11) 
pelo órgão. Ela está disponível 
como uma das funcionalidades 
da plataforma Sapiens, hospe-
dada no site da AGU. O sistema 
permite a consulta dos débitos 
na dívida ativa e a realização de 
simulações sobre formas de pa-
gamento, como parcelamentos. 

O devedor poderá optar 
pela modalidade de quitação 
e efetuá-la por meio da plata-
forma Sapiens. São passíveis 
dessas operações as dívidas 
sob a responsabilidade da 
Procuradoria-Geral da União 
(PGU) e Procuradoria-Geral 
Federal (PGF). O devedor 
que quiser fazer uso do serviço 
deve consultar se seu débito se 
enquadra nessa condição.

Para acessar o sistema, a 
pessoa física ou jurídica deve 
ter um certifi cado digital. Este 
é uma espécie de identifi cador 
adotado para fazer transações 

Antonio Cruz/ABr

A
rq

ui
vo

/A
B

r

Jo
sé

 C
ru

z/
A

B
r

R
ev

is
ta

 C
re

di
ta

s/
R

ep
od

uç
ão

O governo federal anunciou 
ontem (11) regras que deverão 
vigorar no âmbito da educação 
domiciliar, caso seja aprovado 
projeto sobre o assunto assinado 
pelo presidente Jair Bolsonaro. 
A opção por esse modelo de 
ensino terá que ser comunicada 
pelos pais do estudante em uma 
uma plataforma virtual do MEC.

Além de comprovar o vínculo 
com o aluno, os pais fi cam en-
carregados de apresentar um 
plano pedagógico individual, 
detalhando a forma como as 
aulas serão conduzidas. A 
orientação do ministério é que 
o cadastro seja efetuado no sis-
tema de dezembro a fevereiro, 
preferencialmente. A cada ano, 
os pais precisarão apresentar 
um plano pedagógico corres-
pondente ao novo ano letivo. 

Somente depois de a docu-
mentação e o plano serem ana-

lisados é que o MEC irá gerar 
para o estudante uma matrícula 
que ateste a opção pela modali-
dade de educação domiciliar. O 
governo destaca que, enquanto 
a plataforma virtual ainda não 
estiver disponível, as famílias 
têm assegurado o direito de 
exercer a educação domiciliar. 
A previsão é de que a página 
eletrônica fi que pronta no prazo 
de até 150 dias contados a partir 
da publicação da lei.

A proposta encaminhada ao 
Congresso exige que o estudan-
te seja submetido a provas para 
aferir se ele está, de fato, assi-
milando o conteúdo transmiti-
do em casa. A avaliação deve 
ocorrer a partir do 2º ano do 
ensino fundamental, uma vez ao 
ano. Quanto à convivência com 
outras crianças e adolescentes, 
o governo ressalta que é dever 
dos pais assegurá-la (ABr).

Avaliação será feita a partir do 2º ano do ensino fundamental.

Marcello Casal Jr/ABr

Produção de grãos no Brasil deve 
crescer 1,6% este ano, diz IBGE

têm produção calculada acima 
de um milhão de toneladas, são 
esperadas altas para o algodão 
herbáceo (26,7%) e feijão 
(3,1%). Por outro lado, devem 
ter queda o sorgo (-5,4%) e 
o trigo (-3%).  Entre outros 
produtos, além dos cereais, 
leguminosas e oleaginosas, a 
cana-de-açúcar tem produção 
estimada para este ano de 
676,98 milhões de toneladas, 
ou seja, 0,4% a mais do que 
em 2018.

Para os demais produtos com 
safra calculada em mais de um 
milhão de toneladas, devem cres-
cer as safras de banana (2,4%), 
mandioca (5,6%) e tomate 
(0,8%). São previstas quedas 
nas produções de café (-10%), 
batata-inglesa (-1,5%), laranja 
(-5,2%) e uva (-9,7%) (ABr).

ano com 91,04 milhões de tone-
ladas. Estimam-se quedas para 
as safras da soja (-4,5%), com 
produção estimada de 112,52 

milhões de toneladas, e para o 
arroz (-10,6%), com safra de 
10,5 milhões de toneladas.

Entre os demais grãos, que 

Ensino domiciliar terá 
prova e vai cobrar 
plano pedagógico

Dívidas junto ao governo 
pagas pela internet

ou assinar documentos pela 
Internet. O certifi cado é ad-
quirido por meio de entidades 
que prestam este serviço. O 
Instituto de Tecnologia da In-
formação (ITI) traz uma lista 
de entidades deste tipo.

A AGU argumenta que o ser-
viço vai facilitar tanto a confe-
rência quanto o pagamento dos 
débitos. A expectativa do órgão 
é que essa ferramenta facilite 
os pagamentos, revertendo na 
arrecadação do governo junto 
a seus devedores. O órgão 
elaborou uma cartilha para 
dar apoio a quem desejar fazer 
uso da plataforma. O material 
explica o passo a passo e o que 
fazer para conseguir utilizar o 
recurso (ABr).

Ministro defende 
popularização da 
mineração no país

possa se traduzir em benefícios 
para a região, para a população 
e para o fomento do desen-
volvimento, serão tratadas de 
forma objetiva e transparente”, 
disse o ministro, defendendo 
que a boa imagem do setor e o 
potencial ainda não explorado 
em território nacional pode 
atrair mais investimentos es-
trangeiros, fomentando o setor.

Ainda durante a apresenta-
ção, Albuquerque lembrou que 
o governo federal já adotou 
medidas para apurar as causas 
do rompimento ou problemas 
com barragens, a fi m de propor 
aprimoramentos nas leis que 
tratam da segurança destas 
estruturas. Além disso, o go-
verno federal também promete 
desburocratizar o setor mineral 
a fi m de atrair investidores.E 
que, até o fi m do ano, o ministé-
rio terá um diagnóstico preciso 
sobre a situação das barragens. 
“As consideradas críticas são 
nossa prioridade” (ABr).

Aposentadorias 
maiores que salários
de servidores ativos

o lançamento do estudo. “A 
situação é de total insolvên-
cia”, alertou Jonathas Goulart, 
gerente de estudos econômicos 
da federação.

A Firjan destaca que no Rio, 
por exemplo, o avanço das 
despesas previdenciárias foi 
fi nanciado por receitas de alta 
volatilidade, a destacar as de 
royalties, o que não permitiu 
mostrar o desequilíbrio fi nan-
ceiro do fundo da previdência. 
A federação também ressalta 
que nos últimos anos o avanço 
das despesas obrigatórias, em 
especial despesas de pessoal, 
foi fi nanciado em muitos esta-
dos pelo aumento de impostos, 
sobretudo o ICMS (AI/Firjan).
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Presidente da Firjan, Eduardo 

Eugenio Gouvêa Vieira.
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COLUNA DO HERÓDOTO

Os ornitólogos fi caram 

assustados. Depois 

de anos e anos de 

estudos para avaliar 

o comportamento dos 

cisnes, uma bomba caiu 

sobre a cabeça de todos. 

Ninguém questionava 
que todos os cisnes do 
planeta eram brancos. 

Até que foi visto na Austrália 
um cisne negro. Um impre-
visto jamais imaginado pelos 
cientistas que estudavam o 
animal e tinham gasto milhões 
de folhas de papel, com ou sem 
desenhos, sobre o belo animal. 

A Lógica do Cisne Negro, é 
um belo livro do Nassim Taleb. 
Portanto as ciências podem 
ser reavaliadas, reescritas, 
reestudadas. 

Faz parte da pesquisa en-
contrar fatos e conceitos novos 
que destroem os antigos. São 
desruptivos, para usar uma lin-
guagem da moda. Mas válidos. 
As ciências ditas exatas têm 
metodologia própria e as pes-
quisas não se esgotam nunca. 

Nenhuma porta pode estar 
fechada para um pesquisa-
dor que resolve ravaliar tudo 
aquilo que é considerado como 
verdade soberana até aquele 
momento. Uma das caracte-
rísticas das ciências físicas é 
que as experiências podem 
ser reproduzidas a exaustão 
em laboratórios dentro e fora 
da atmosfera da Terra. E a 
descoberta para de pé até que 
o resultado de uma nova veri-
fi cação desmonte a anterior.

As ciências humanas tam-
bém tem uma metodologia 
própria. Não se confunde 
com a das ciências exatas. 
Não é possível reproduzir em 
laboratórios fatos históricos, 
uma vez que  não cabem em 
tubos de ensaio, não podem ser 
vistos mesmo em microscópios 
eletrônicos ou submetidos 
a uma dessas máquinas de 
ultima geração capazes de ler 
a estrutura do DNA. Entre as 
ciências humanas estão a his-
tória, sociologia, antropologia, 
economia, etnografi a, entre 
outras.

A derrota de Napoleão Bona-
parte em Waterloo, em 1815, 
já foi  analisada e recontada 
inúmeras vezes. Contudo, não 
é possível reproduzir em um  

determinado ambiente o que 
de fato aconteceu. Primeiro 
por que os protagonistas já 
morreram, depois que sem 
eles sobram apenas as teste-
munhas, oculares ou não, da 
história, como dizia o Repórter 
Esso. 

Uma das mais impressio-
nantes tentativas de remontar 
o passado é um fi lme russo, 
Guerra e Paz, com milhares de 
fi gurantes, cavalos, canhões, 
povos massacrados, marechais 
e generais dando ordens aos 
soldados. Mas é apenas uma 
teatralização que pode ter 
algum conteúdo histórico, mas 
não é a experiência científi ca 
repetida nas estepes russas.

A história tem sido repeti-
damente recontada. Uma das 
razões é a proximidade dos 
historiadores dos aconteci-
mentos e o seu envolvimento 
ideológico ou emocional com 
os fatos ocorridos. Conta-se 
que certa vez um repórter per-
guntou ao ditador Mao ze dong 
o que achava sobre a revolução 
francesa. Responde o Velho 
Timoneiro, nada uma vez que 
o fato ainda é muito recente. 

Assim a Velha Revolução foi 
contada, recontada inúmeras 
vezes no passado, e será muitas 
vezes no futuro. A releitura 
dos fatos podem fazer de Ro-
bespierre um líder inconteste, 
incorruptível, idealista a um 
sanguinário ditador que man-
dou quilhotinar até os que o 
ajudaram a subir no poder no 
Período do Terror. O mesmo 
vale para tantos outros perso-
nagens históricos avaliados e 
reavaliados, como se Dom João 
foi um covarde ou um hábil 
negociante diante do poderio 
britânico. 

Ou se Dom Pedro era um 
líder de uma jovem nação ou 
um déspota  vestido com a 
fantasia de um liberal. Todos 
os historiadores analisam os 
fatos e como os jornalistas, 
primeiro os fatos, depois for-
mam opinião e interpretação 
dos acontecimentos históricos. 
Isto faz parte da estrutura das 
ciências humanas e de sua 
imensa riqueza. 

Só não vale manipular sobre 
a teoria que diz que a Terra 
é plana ou o nazismo é de 
esquerda.

(*) - É editor-chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma.
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News@TI
‘Scrum - Metodologia ágil para gestão de 
projetos’

@Como utilizar um modelo de Gestão de Projetos ágil e mo-
derno, que busca engajar os stakeholders do projeto com 

seus objetivos através da sistematização da gestão? O curso do 
Grupo IMAM abordará a ‘Scrum - Metodologia ágil para gestão 
de projetos’. Por seu intermédio será possível melhorar a gestão 
dos projetos por uma técnica simples e prática, mas de uma 
eficácia excelente. O conteúdo ajuda o participante a melhorar 
a qualidade da gestão dos projetos por essa metodologia, melho-
rando os controles sobre as ações e aumentando o envolvimento 
da equipe com a gestão. O evento será ministrado no dia 17 de 
abril (www.imam.com.br).  

Webinar apresenta como adequar máquinas às 
normas de rastreabilidade de produção

@As indústrias farmacêutica e alimentícia devem adotar em 
breve novos requisitos que vão favorecer a segurança na 

produção. Mudanças nas normas que regulam a rastreabilidade de 
processos devem favorecer, cada vez mais, o uso de plataformas 
digitais em ambos os segmentos, visando à evolução dos relatórios 
manuais. Pensando em capacitar profi ssionais para esse novo 
cenário, a Mitsubishi Electric, uma das principais companhias de 
automação industrial do mundo, vai promover um webinar gratuito 
a respeito do uso de IHMs (Interfaces Homem-Máquina), um dos 
principais equipamentos envolvidos na operação de rastreabilidade 
dos processos na operação de ambos os segmentos. O treinamen-
to on-line será realizado no dia 23 de abril, às 9h30. Totalmente 
gratuito, é aberto para estudantes e profi ssionais que estejam 
dispostos a conhecer mais a respeito do tema. É possível realizar 
as inscrições no link: https://bit.ly/2Ivq97X. Quem não conseguir 
acompanhar ao vivo pode assistir à gravação posteriormente no 
canal do Youtube da companhia.

ricardosouza@netjen.com.br

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

O estudo Round Up de 2018 da Trend 
Micro - que apresenta anualmente 

dados do cenário de ameaças cibernética, 
destacando os principais riscos - aponta 
que o Brasil possui posição de destaque 
entre os países com mais detecções do 
ransomware WannaCry. Mesmo sendo mais 
antigo – apareceu pela primeira vez em 
abril de 2017 e causou o surto de infecção 
global em maio do mesmo ano – em 2018, 
o WannaCry ofuscou as outras famílias de 
ransomware, se posicionando em primeiro 
lugar com cerca de 616 mil detecções. 

O número das detecções de WannaCry 

Brasil se destaca entre os países com mais detecções do ransomware WannaCry
Entretanto, houve um declínio de 91% no número de ameaças de ransomware detectadas em 2018

indicam que uma grande quantidade de 
usuários em todo o mundo ainda foi incapaz 
de desviar o malware via patch, mesmo com 
a solução disponível por mais de um ano. 

Ainda assim, em 2018, houve um declínio 
de 91% no número de ameaças de ransomwa-
re detectadas, com cerca de 55 milhões 
de ameaças. Segundo Franzvitor Fiorim, 
diretor técnico da Trend Micro, as razões 
do declínio foram as melhorias nas soluções 
de ransomware, maior conscientização 
sobre esse tipo de ataque e a reconhecida 
inutilidade de sucumbir ao pagamento de 
resgate para recuperar o acesso a arquivos 

O Tribunal Constitucional 
da Coreia do Sul declarou 
ontem (11) inconstitucional a 
proibição do aborto no país e 
invalidou uma lei de 1953 que 
criminaliza a prática. Os nove 
juízes da corte decidiram que 
processar mulheres que pas-
saram por esse procedimento, 
assim como os médicos res-
ponsáveis, contraria as leis 
locais. A Coreia do Sul era um 
dos poucos países industriali-
zados a criminalizar o aborto, 
com exceções para casos de 
estupro, incesto e quando há 
riscos para a saúde da mãe. 

A corte determinou que a 
lei, que visava a proteger vidas 
e os valores tradicionais do 
país, passe por uma revisão 
no próximo ano. “A proibição 
ao aborto limita os direitos das 
mulheres de perseguir seus 
próprios destinos e viola o 
direito à saúde, ao restringir 
o acesso a procedimentos 
seguros e pontuais”, afi rmava 
a declaração da corte. “Os 
embriões dependem com-
pletamente do corpo da mãe 
para sua sobrevivência e de-
senvolvimento, então não se 
pode concluir que sejam seres 
vivos separados, independen-
tes que têm o direito à vida”.

Mulheres comemoraram em frente ao Tribunal Constitucional, 

onde a decisão foi anunciada.

Tabagismo, consumo de 
álcool, excesso de peso, 
alimentação não saudá-

vel e falta de atividade física, 
são fatores de risco associados 
a 114 mil casos da doença (27% 
do total) e 63 mil mortes (34% 
do total) por ano no Brasil.

Os dados, publicados na 
revista Cancer Epidemiology, 
fazem parte de um estudo 
realizado por pesquisadores 
do Departamento de Medicina 
Preventiva da Faculdade de 
Medicina da USP e da Harvard 
University, nos Estados Unidos, 
com apoio da Fapesp. 

O levantamento aponta, por 
exemplo, que a incidência de 
câncer de pulmão, de laringe, 
de orofaringe, de esôfago, de 
colón e de reto poderia ser 
reduzida pela metade caso 
esses cinco fatores de risco 
fossem eliminados. Leandro 
Rezende, da FMUSP e um dos 
autores do estudo, destaca que 
não se conhece outra forma de 
prevenir tantos casos. “O que 
nos surpreende é a magnitude 
de casos e mortes que a gente 
conseguiria evitar a partir da 
redução desses fatores de ris-
co. Esse número deve chamar 
atenção para políticas públicas 
de redução do risco de câncer 
no Brasil”, disse.

Estimativa da OMS indica 
que, em 2025, os casos de 

Atividades físicas contribuem para elevar qualidade de vida e reduzir risco de doenças.

Fundador do 
Wikileaks, 
Assange é 
preso em 
Londres

O fundador do Wikileaks, 
Julian Assange, foi preso on-
tem (11) em Londres, depois 
de a polícia ter permitido 
sua entrada na embaixada 
equatoriana, onde ele se 
refugiava há quase sete anos. 
O Serviço da Polícia Metro-
politana confi rmou a prisão 
de Assange, de 47 anos. 
As autoridades afi rmaram 
que foram convidadas pelo 
próprio embaixador a entrar 
na embaixada após a retirada 
do asilo político concedido 
pelo país sul-americano ao 
jornalista.

A presidência do Equador 
confirmou a remoção do 
asilo, citando violações de 
convenções internacionais. 
O presidente Lenin Moreno 
anunciou o que chamou de 
“decisão soberana”. O fun-
dador do Wikileaks, que es-
tava abrigado na embaixada 
equatoriana desde 2012 para 
evitar extradição, esteve 
por trás de um dos maiores 
vazamentos de documentos 
secretos da história dos Es-
tados Unidos (ABr).
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Estilo de vida responde por 63 mil 
mortes de câncer por ano no Brasil
Um terço das mortes causadas por 20 tipos de câncer no Brasil poderia ser evitado com mudanças no 
estilo vida

câncer cresçam em até 50% 
no Brasil em decorrência do 
envelhecimento da população. 
Atualmente, a doença é a se-
gunda causa de morte no país. 
Além das mudanças na estru-
tura populacional, o aumento 
da prevalência desses cinco 
fatores de risco no estilo de vida 
do brasileiro pode representar 
novos desafi os para o controle 
do câncer na população.

Foi considerado o seguinte 
cenário: o consumo de álcool 
com uma redução relativa de 
10%, uma diminuição de 1 kg/

m2 no índice de massa corporal 
na média da população, uma 
dieta de cálcio de 200 mg a 399 
mg por dia e a redução de 30% 
na prevalência do consumo de 
tabaco. Essas alterações, do 
ponto de vista populacional, 
poderiam evitar 19.731 casos 
de câncer (4,5% dos casos) 
e 11.480 mortes (6,1%). O 
pesquisador aponta que o ta-
bagismo é responsável por 67 
mil casos de câncer por ano no 
Brasil, o equivalente a 15,5% 
dos casos e 40 mil mortes.

“Tem um debate bastante 

atual de que se deveria redu-
zir o imposto dos produtos 
derivados do tabaco para di-
minuir o consumo de cigarro 
contrabandeado. É importante 
trazer a magnitude do estrago 
que o cigarro faz na saúde da 
população quando se estimula 
o consumo. Hoje, o Brasil é 
um case de sucesso e a gente, 
primeiramente, precisa manter 
isso”, defendeu. Para Rezende, 
o combate ao tabagismo pode-
ria servir de exemplo para a ela-
boração de outras políticas no 
campo da alimentação (ABr).

Coreia do Sul
retira proibição ao aborto

Centenas de mulheres, inclu-
sive adolescentes e portadores 
de defi ciências, comemoraram 
em frente ao Tribunal Cons-
titucional, onde a decisão foi 
anunciada. Sob a proibição, 
as mulheres podem receber 
penas de até um ano de prisão 
e uma multa. Os médicos que 
fi zerem o procedimento podem 
ser presos por até dois anos.

A proibição, constantemente 
ignorada no país, resultou em 
poucos indiciamentos, mas 
muitos ativistas alegam que 
deixa as mulheres em difi cul-
dade para arcar com os custos 
desses procedimentos, muitas 

vezes inseguros e que geram 
exclusão social. Eles afi rmam 
as mulheres mais jovens e sol-
teiras são as mais vulneráveis 
aos estigmas relacionados ao 
aborto.

Líderes religiosos lamenta-
ram a decisão dos juízes, entre 
eles os de algumas das grandes 
igrejas evangélicas que defen-
diam a proibição. A Conferência 
dos Bispos da Coreia do Sul afi r-
mou lamentar profundamente 
a opinião da corte. “A decisão 
nega aos embriões, que não têm 
a capacidade de se defender, 
o direito à vida”, disseram os 
bispos (ABr).

mantidos como reféns pela ameaça.
Fileless - Em compensação, um novo 

tipo ameaça, sem arquivo, tem sido usa-
da cada vez mais pelos cibercriminosos, 
como uma tática de evitar a detecção, para 
implantar mineração de criptomoedas, ba-
ckdoors e também ransomwares. Ameaças 
sem arquivos são assim chamadas pois não 
usam binários ou arquivos executáveis. No 
entanto, conseguem correr injetando-se 
na memória de um aplicativo existente 
ou executando scripts em um aplicativo 
legítimo, como instrumentação de Máquina 
do Windows ou PowerShell.
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A - Programa de Estágio
O Grupo Saphyr abre inscrições para Programa de seleção de estagi-
ários. As vagas podem ser preenchidas por estudantes universitários 
das áreas de marketing, fi nanças, arquitetura, engenharia, RH e direito. 
Com duração de dois anos, apresenta remuneração compatível com o 
mercado e possibilidade de efetivação. As vagas são para Rio de Janeiro, 
São Paulo, Salvador, Maceió, Manaus, Boa Vista e Rio Branco. Os inte-
ressados devem estar cursando o penúltimo ou último ano do ensino 
superior. Inscrição pelo site (www.saphyr.com.br), por meio do botão 
“Trabalhe Conosco”. 

B - Impressão em 3D
O Brasil está crescendo a cada ano no mercado de impressão 3D. Os 
preços de impressoras se tornaram mais acessíveis e as pessoas, na 
busca por alternativas no mercado de trabalho, estão cada vez mais 
interessadas no desenvolvimento desse segmento. Com o objetivo de 
aproximar o público das principais novidades deste setor, será realizada 
nos dias 10 e 11 de junho, no Centro de Convenções Frei Caneca, a 
Inside 3D Printing Conference & Expo, a maior conferência e exibição 
de impressão em 3D na América do Sul. Demonstrações das últimas 
novidades em impressoras, tecnologias e serviços, com programas para 
projetistas, artistas e fabricantes. Outras informações: (http://inside3d-
printingbrasil.com.br/).

C - Tecnologia e Inovação
A Kludo, startup brasileira que desenvolve soluções de gamifi cação para 
o mundo corporativo, foi escolhida para participar do The Next Web, 
conferência que reúne CEOs, investidores, empreendedores e visionários 
de companhias e instituições como Wikipedia, Google, Booking, Bosch, 
European Comission, entre outras. The Next Web é um dos maiores 
eventos de tecnologia e inovação do mundo, onde além da construção 
de negócios e desenvolvimento de novas tendências, são discutidos os 
caminhos, impactos e políticas para o desenvolvimento tecnológico. A 
Kludo foi aprovada num programa especial de startups e terá um estande 
para mostrar as suas soluções durante a conferência que acontece nos 
dias 9 e 10 de maio, em Amsterdã.

D - Disneylândia das Empresas 
A SaaStock, principal conferência da América Latina para fundadores, 
executivos e investidores de SaaS, acontece pela primeira vez no Brasil 
entre os próximos dias 23 e 25, no Maksoud Plaza. O evento que visa au-
mentar o conhecimento da área e o networking, trará workshops e painéis 
interativos com grandes empresas como Paypal, Totvs, LinkedIn, Zendesk, 
Pipefy e outros. Contará com de mais de 80 empresas de SaaS, oriundas de 
10 países, e uma exposição de 10 empresas e 20 startups que mostrarão 
seus produtos e serviços focados no mercado. A SaaStock espera receber 
300 visitantes por dia entre profi ssionais de SaaS, CEOs e VCs. Confi ra 
a agenda completa em: (https://events.saastock.com/latam19/agenda). 

E - Liberalismo Clássico
O Livres, movimento liberal, suprapartidário que desenvolve lideranças, 
políticas públicas e projetos de impacto social, realiza no próximo dia 16 
(terça-feira) a aula inaugural do programa educacional do movimento, 
no Mackenzie, às 19h30, e o convidado será o economista Persio Arida, 
que falará sobre os princípios do liberalismo clássico, a partir da visão 
de José Guilherme Merquior, e responderá perguntas da plateia sobre 
os desafi os políticos e econômicos que o Brasil enfrentará nos próximos 
anos, Reforma da Previdência, comemoração dos 25 anos do Plano Real 
e a importância que a URV teve para a saúde econômica do país. Saiba 
mais: (https://www.eusoulivres.org/).

F - Comida Mineira
Como parte de sua estratégia de expansão, a Mineiro Delivery anuncia 
que irá fi nanciar R$ 10 mil das taxas de franquias cobradas para os dois 
modelos de unidades oferecidos: um mais enxuto, com operação apenas 
delivery, e outro que opera como restaurante, com atendimento presen-
cial. A rede, que faturou R$ 20 milhões em 2018, objetiva crescer 75% 
este ano, chegando a R$35 milhões de faturamento, a partir deste modelo 
de fi nanciamento, que visa tornar acessível aos investidores a aquisição 
de lojas da rede - especializada em comida caseira servida no box, com 
mais de 20 opções -, com o objetivo de ter 120 unidades em operação 
até o fi m do ano e pelo menos 180 negociadas para serem inauguradas 
ao longo de 2020. Mais informações: (www.mineirodelivery.com.br).

G - Regulamento do IR 
Na próxima segunda-feira (15), às 8h30, o Sindcont-SP promove a edição 
do Café Contábil com o renomado professor, contador e tributarista, Miguel 
Silva. O tema abordado será: “Novo regulamento do Imposto de Renda”, tendo 
em vista que a assunto gera muitas dúvidas entre os profi ssionais esta época 
do ano. A atividade acontece na sede social. Essa edição especial do Café 
Contábil visa esclarecer o Decreto nº 9.580/18 que instituiu o Novo RIR/18, 
revogando o anterior RIR/99. O professor Miguel Silva ainda analisará no 
campo prático o novo RIR/18, focando na sistemática volumosa e complexa 
da tributação da pessoa jurídica. Inscrições: (www.sindcontsp.org.br).

H - Educação e Inovação
A Bett Educar é o maior evento de educação e tecnologia da América 
Latina. Parte do portfólio da ITE Group plc, uma das líderes mundiais na 
realização de eventos considerados referência de mercado. A Bett Educar 
visa inspirar, discutir o futuro do segmento e o papel da tecnologia e da 
inovação na formação de educadores e alunos. A 26ª edição do evento 
acontece de 14 a 17 de maio, no Transamerica Expo Center e reunirá 
mais de 230 empresas nacionais e internacionais, cerca de 20 startups do 
mercado e mais de 22 mil participantes do setor educacional de todos os 
estados do Brasil. Outras informações: (www.bettbrasileducar.com.br).

I - Startup Challange 
Encerram-se no próximo dia 15 as inscrições para a participação do 
Startup Challange, que vai selecionar 40 projetos com foco no setor 
de eventos (MICE²+FDT). As cinco fi nalistas terão oportunidade de se 
apresentar no palco do 7º Fórum Eventos, no próximo dia 29. O modelo 
de negócio proposto deve ser publicado online, com todos os detalhes 
que permitam aos potenciais interessados e aos jurados compreender os 
objetivos, a funcionalidade, a viabilidade e a escalabilidade do negócio. 
A exposição do trabalho das Startups selecionadas será numa Galeria 
de QR Codes, com link para todo detalhamento do negócio proposto. 
Inscrições e mais informações pelo site: (https://www.forumeventos.net/).

J - Demanda por Crédito 
A Bem Seguros e Créditos, com 30 unidades comercializadas em 10 
estados brasileiros, prevê a abertura de 200 novas unidades em 2019. A 
demanda por crédito deve subir este ano. Com uma situação econômica 
mais favorável, as pessoas tendem a ter mais confi ança para investir, 
impactando diretamente na tomada de crédito. Esse ambiente é total-
mente propício para as franquias de crédito. Outro aspecto interessante 
é o fato de tratar-se de um modelo de negócio de baixo investimento em 
que o franqueado pode trabalhar sozinho. Com investimentos a partir 
de R$ 8.499,00, o modelo Partner permite atuar em sua própria casa. 
Outras informações: (www.bemsolucoes.com.br).
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brasileiros

Pelo forte anseio de ter 
um empreendimento, 
as empresas familiares 

se tornaram um tipo de em-
preendimento recorrente. 
Essa estrutura empresarial 
possui relativo sucesso no 
Brasil. Mesmo com resultados 
positivos, o ponto crítico para 
a perpetuação de companhias 
familiares, que é o principal 
tipo de negócios no estado de 
Goiás, está na linha de sucessão 
do comando da empresa.

A continuidade desses em-
preendimentos no mercado 
pode se tornar algo incerto 
justamente quando a com-
panhia precisa definir um 
sucessor. Vínculos familiares 
na linha de sucessão, grande 
disputa no cargo por fi lhos de 
acionistas e a falta de discussão 
sobre o assunto são alguns dos 
motivos que difi cultam essas 
empresas de possuírem um 
planejamento formal sobre os 
próximos gestores. Uma pes-
quisa realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Executivos de 
Finanças refl ete essa realidade 
no estado. 

O estudo feito com diversas 
empresas goianas de caráter 
familiar mostra que a grande 
maioria delas está ainda na 
primeira geração, contabili-
zando 63% no total. Um le-
vantamento da KPMG também 
mostra o fato de os sucessores 
não estarem preparados para 
tal, ao constatar que 44% das 
empresas ainda não possuem 
Acordo de Acionistas e 54% 
não têm planejamento suces-

sório formalizado.
A partir desses dados, por-

tanto, é possível notar que 
o principal desafi o para esse 
tipo de negócio é sobreviver 
à primeira sucessão. Um dos 
motivos cruciais para a não 
perpetuação dessas empre-
sas no mercado é a falta de 
planejamento para eventuais 
problemas que impossibilitem 
o gestor de comandar o esta-
belecimento. Casos de doença, 
mortes inesperadas, acidentes, 
brigas familiares devem sem-
pre ser consideradas.

Nesse sentido, estabelecer 
um diálogo recorrente sobre a 
sucessão é a chave para uma 
gestão preparada. Mas, o que 
ocorre nas empresas atual-
mente é o contrário. Menos 
da metade dos gestores destes 
negócios discute anualmente 
planos de sucessão, enquanto 
34% comentam raramente 
sobre o assunto e 20% nunca 
falam sobre sucessão. Como 
consequência, diversas empre-
sas passam por processos de 
sucessão desgastantes.

Desse modo, é importante 
entender que mais do que gerir 
uma empresa e harmonizar as 
relações familiares e de traba-
lho, é necessário também se 
programar. Qualquer motiva-
ção que venha a impedir o CEO 
de cumprir a função frente à 
empresa de forma inesperada 
poderá derrubar um sonho 
familiar de anos. 

Somente através do plane-
jamento é que o ditado popu-
lar pode ser subvertido e as 
gerações seguintes poderão 
desfrutar do trabalho e empe-
nho das famílias.

(*) - É sócio e responsável pelo 
escritório da KPMG em Goiânia

(www.kpmg.com.br).

Marcelo Aquino (*)

Um levantamento reali-
zado pela Confederação 
Nacional de Dirigentes 

Lojistas (CNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) em todas as capitais 
do país aponta que sete em 
cada dez (72%) consumidores 
pretendem ir às compras no 
período. Desses, 35% disseram 
que vão desembolsar a mesma 
quantia do ano passado, 32% 
devem gastar mais e 25% me-
nos. O valor do tíquete médio 
será de R$195,52.

Para os que esperam ter 
um aumento de gastos este 
ano, a principal justifi cativa 
está relacionada à intenção de 
compras de um volume maior 
de produtos (41%). Outros 25% 
atribuem ao fato de os itens es-
tarem mais caros e 19% afi rmam 
que os itens estão com bom 
preço e, portanto, aproveitarão 
a oportunidade. Os principais 
presenteados serão os fi lhos 
(59%), os cônjuges (42%), 
a mãe (41%) e os sobrinhos 
(33%). Já 27% vão presentear 
a si próprios.

“Mesmo que a economia ve-
nha se recuperando de forma 
mais lenta do que o esperado, 
as vendas nesta Páscoa podem 

As vendas nesta Páscoa podem aquecer o varejo.

O Indicador Ipea Mensal 
de Consumo Aparente de 
Bens Industriais, que mede a 
demanda interna por bens do 
setor industrial, registrou um 
recuo de 0,9% em fevereiro, 
frente ao mês anterior. A aná-
lise foi divulgada ontem (11), 
pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea). 
Na comparação com fevereiro 
de 2018, o indicador permane-
ceu estável – ou seja, teve um 
desempenho pior que a alta de 
1,9% da produção industrial 
medida pelo IBGE. 

Tomando por base a varia-
ção acumulada em 12 meses, a 
demanda desacelerou em rela-
ção a janeiro, mas segue regis-
trando ritmo de crescimento 
mais intenso (1,8%) que o 
apresentado pela produção 
industrial (0,5%). O indicador 
é defi nido como a produção 
industrial interna líquida das 
exportações, acrescida das 
importações. Entre esses dois 

Indicador Ipea registrou um recuo de 0,9% em fevereiro.

O governo federal pretende 
diminuir de 700 para menos de 
50 o número de conselhos pre-
vistos pela Política Nacional de 
Participação Social (PNPS) e pelo 
Sistema Nacional de Participação 
Social (SNPS), para diminuir e 
desburocratizar o Estado. A esses 
conselhos foi dado um prazo de 
60 dias para justifi car sua exis-
tência, segundo decreto assinado 
ontem (11) pelo presidente Jair 
Bolsonaro.

“Os mais de 700 conselhos na 
administração direta e indireta, 
que vinham de uma visão com-
pletamente distorcida do que é 
representação e participação da 
população, tinham como gênese a 
visão ideológica dos governos que 
nos antecederam, de fragilizar a 
representação da própria socie-
dade”, disse o ministro-chefe da 

Casa Civil, Onyx Lorenzoni.  Assi-
nado pela então presidente Dilma 
Rousseff, o decreto é classifi cado 
pelo atual governo como “Decreto 
Bolivariano”.

Na época em que foi publicado, 
o decreto causou polêmica por 
supostamente retirar atribuições 
que seriam do Congresso e da 
democracia representativa. Já o 
governo Dilma Rousseff argumen-
tava que, ao trazer a sociedade para 
debater as políticas de governo, o 
decreto favorecia uma democracia 
mais direta. “Ao fi nal dos 60 dias 
deveremos ter algo como 50 con-
selhos”, disse Onyx, ao enfatizar 
que tais conselhos “resultavam 
em gastos com pessoas que não 
tinham nenhuma razão para estar 
aqui, além de consumir recursos 
públicos e aparelhar o Estado 
brasileiro” (ABr).

Taxa do cartão de 
crédito chegou a 
79% em dezembro

Os consumidores estão mais 
atentos ao pagamento da fatura do 
cartão de crédito na data do venci-
mento. Segundo relatório divulga-
do ontem (11) pelo Banco Central 
(BC), em dezembro de 2018, a taxa 
média de pagamento da fatura do 
cartão de crédito chegou a 79%. 
Em junho do ano passado, essa 
média estava em 77%.

Desde abril de 2017, os consu-
midores que não conseguem pagar 
integralmente a fatura do cartão de 
crédito só podem fi car no crédito 
rotativo por 30 dias. A regra, fi xada 
pelo Conselho Monetário Nacional 
(CMN), obrigou as instituições 
fi nanceiras a transferirem a dívida 
para o crédito parcelado, que tem 
taxas menores, após 30 dias no 
rotativo.

“O crescimento [da taxa média de 
pagamento da fatura] é verifi cado 
no decorrer de 2018, a taxas maio-
res nos meses fi nais, mostrando a 
efetividade da medida normativa 
adotada em 2017”, diz o relatório. 
O diretor de Fiscalização do BC, 
Paulo Souza, afi rma que consumi-
dores estão mais conscientes sobre 
o uso do cartão, pagando o valor da 
fatura na data do vencimento. “Esse 
é o uso consciente do cartão. Não 
é uma operação de fi nanciamento, 
é uma taxa quase punitiva quando 
se deixar de pagar a fatura em dia”, 
destaca o diretor (ABr).
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Sete em cada dez consumidores 
devem ir às compras na Páscoa

A Páscoa já faz parte do calendário da maioria dos brasileiros e promete movimentar o comércio no 
segundo trimestre

aquecer o varejo. Esse é o 
momento de o setor investir 
em promoções para atrair os 
consumidores, de olho naqueles 
que pretendem comprar mais e, 
sobretudo, nos que ainda não 
se decidiram ”, avalia o pre-
sidente do SPC Brasil, Roque 
Pellizzaro Junior. Estima-se 
que 113,2 milhões de pessoas 
realizem gastos para compra de 
presentes e chocolates na data; 

86% farão pesquisa de preços.
Este ano, estima-se que cerca 

de 113, 2 milhões de pessoas 
gastem com a compra de pre-
sentes e chocolates durante a 
Páscoa. Um comportamento 
observado pela pesquisa revela 
que o brasileiro busca manter 
alguns hábitos de consumo 
adquiridos durante a crise. “O 
consumidor vem aprendendo 
que para conquistar uma vida 

fi nanceira saudável, o segredo 
é administrar bem o orçamento. 
Evitar comprar logo na primeira 
loja e buscar preços que caibam 
no bolso são atitudes inteligen-
tes. Outra dica é se planejar com 
antecedência e só tomar deci-
sões depois de ter comparado 
os preços praticados em vários 
lugares”, orienta a economista-
-chefe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti (CNDL/SPC Brasil).

Ipea aponta recuo na
demanda por bens industriais

componentes, as importações 
de bens industriais tiveram 
queda de 14,2% em fevereiro, 
frente a janeiro, e a produção 
interna líquida das exportações 
cresceu 1% no período.

O resultado obtido em feve-
reiro refl etiu a fraca evolução 
do segmento extrativo mineral 
(queda de 19,4%), negativa-
mente infl uenciado pelo desas-
tre ocorrido na barragem de 

Brumadinho. A demanda por 
bens da indústria de transfor-
mação, no entanto, avançou 
0,6% sobre o mês de janeiro. 
Dos 22 segmentos desta indús-
tria, nove tiveram desempenho 
positivo em fevereiro – entre 
os mais relevantes, estão a 
metalurgia, com crescimento 
de 9,7%, e o consumo aparente 
de veículos, com alta de 5,3% 
(AIC/IPEA).

Conselhos sociais têm 60 dias 
para justifi carem existência
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Os problemas
da economia

Quais são realmente os 

problemas da economia? 

A previdência? A 

capacidade ociosa? A 

falta de pesquisa? Falta-

nos ética, entusiasmo e 

excelência ou faltaram 

mais economistas 

lúcidos e mais pessoas 

com curso médio e 

superior completos? 

O sistema Breton Woods 
deu ao dólar o papel 
de moeda mundial. 

Enquanto o FED mantinha 
política de preservar o poder 
do dólar, Brasil, Argentina 
e outros detonavam suas 
moedas com todo tipo de ir-
responsabilidade, permitindo 
desenfreada especulação. Com 
os juros americanos elevados 
para 20% nos anos 1980, a 
dívida externa dobrou. Criou-
-se austeridade para reduzir 
consumo e exportar mais. 
Produzia-se e exportava-se, 
mas os dólares nem chegavam. 
Veio a infl ação galopante. 

O Real resultou do congela-
mento do dólar na base de juros 
elevados; tudo encarecia, os 
importados não. As indústrias 
não aguentaram. Enfrentamos 
a confl uência de todos os er-
ros e irresponsabilidades, e a 
escandalosa corrupção que 
juntas apodreceram a moeda 
nacional. Os homens públicos 
continuam brincando de faz 
de conta em vez de adminis-
trar o país com patriotismo e 
seriedade.

A trava sempre vem pelo 
câmbio e dívida elevada. Todos 
estavam na cena: governo, 
congresso e judiciário. E foram 
lenientes com a dívida. Na 
Argentina também. E colhe-
mos essa situação caótica que 
jamais poderia ter acontecido 
neste país se não fossem os 
maus governantes. O pessoal 
que hoje faz críticas nada fez 
nas décadas passadas, apro-
veitando as oportunidades de 
ganhos e deixando o Brasil 
resvalar para o abismo.

Acabou o mito “eu sou você 
amanhã”. Brasil e Argentina 
fi caram iguais. Governantes 
danifi cam as contas públicas 
fazendo a dívida crescer. O FMI 
exige fortes medidas correti-
vas que pesam para o país e 
sua população. Tudo vai sendo 
sucateado e depreciado. Pre-
domina a maldição secular, ou 
seja, o feitiço que faz o dinheiro 
sumir e que vai se repetindo 
a cada década. A Venezuela 
é uma tragédia humana. Mas 
o Brasil está debilitado com o 
irresponsável crescimento da 
dívida e desindustrialização; 
precisa se recuperar, pôr a 
casa em ordem, dar educação 
e saúde.

A economia mundial está 
instável. A do Brasil pode virar 
pó, pois vem sendo tratada 
com displicência há décadas, 
resultando no caos atual. O 
dinheiro está sumido. Usa-se 
o cartão de crédito para tudo 
para postergar o pagamento, 
isto é, as pessoas estão comen-
do hoje o salário de amanhã. 
É preciso encontrar a saída 
para aumentar a produção, 
empregos, renda, consumo. A 
miséria vai comendo por dois 
lados: o do bolso vazio e o da 
consequente falta de preparo 
para a vida, fragilizando a 
economia.

O que está acarretando a alta 
do dólar no mundo? Inseguran-
ça? Medo da estagnação que 
vai lançando seus tentáculos? 
Guerra cambial? No Brasil, há o 
refl exo da dívida de quase R$ 5 
trilhões e o descompasso entre 
as forças políticas que mandam 
e mamam no país. O mundo 
fi cou engessado ao dólar que 
interfere profundamente na 
economia. Capitalismo em 
crise ou a Humanidade? 

A França fala em reformar 
o capitalismo tendendo para a 
centralização do poder. Grande 
parte das operações estão hoje 
sob o modo capitalismo esta-
tal com mais controle sobre 
o que produzir e para onde 
exportar, uniformizando salá-
rios para baixo, criando novos 
problemas e confl itos para o 
capitalismo ocidental viciado 
e dominado por forças cor-
ruptoras, mas que, apesar de 
tudo, enseja alguma liberdade. 

Como sempre, a causa do 
aumento da miséria está no 
ser humano e sua cobiça por 
riqueza e poder, e desrespeito 
às leis naturais da Criação. 
Nas Repúblicas, tudo fi cou 
tão contaminado pelas arti-
culações que os globalistas 
querem mudanças no jeito de 
administrar os estados. Se hoje 
não estamos bem, a liberdade 
e individualidade poderão se 
restringir mais ainda. 

OCDE, OMC, temos várias 
organizações, mas a economia 
global fi cou desequilibrada. 
Essas organizações deveriam 
cuidar do comércio justo e 
equilibrado para que não fal-
tassem empregos e para evitar 
a atual tendência de precariza-
ção geral. O Brasil deveria ter 
se consolidado como polo de 
atração da Luz e da Verdade 
para o bem da humanidade. 

O que deu errado? Perma-
necemos sem rumo. Para onde 
vai a economia? 

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, é 
articulista colaborador de jornais 

e realiza palestras sobre qualidade 
de vida. Coordena os sites (www.

vidaeaprendizado.com.br) e (www.
library.com.br). E-mail: (bicdutra@
library.com.br); Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

A União Europeia (UE) e o 
Reino Unido concordaram com 
mais um adiamento da saída 
do país do bloco europeu (o 
Brexit), que agora deverá ocor-
rer em 31 de outubro. Líderes 
da UE concordaram com a a 
medida, após cinco horas de 
negociações em Bruxelas na 
quarta-feira (10), evitando, por 
hora, um Brexit sem acordo.

A cúpula da União Europeia 
se reuniu para debater o pedido 
da premiê britânica, Theresa 
May, visando ao adiamento da 
data de saída do país, desta 
sexta-feira para o dia 30 de 
junho. A data já havia sido 
adiada em relação ao prazo 
inicial de 29 de março. Muitos 
líderes apoiaram a proposta 
do presidente do Conselho 
Europeu, Donald Tusk, de uma 
prorrogação fl exível de até um 
ano. Entretanto, o presidente 
francês, Emmanuel Macron, 
insistiu veementemente em 
uma extensão mais curta.

Sob o acordo, a retirada pode 
ocorrer antes do prazo se o 
Parlamento britânico ratifi car 
os termos do Brexit acertados 
por May com a União Europeia. 
Tusk disse a jornalistas, após 
a cúpula, que a mudança de 

Premiê britânica Theresa May, 

fala no Parlamento.

O presidente do Sudão, Omar 
al-Bashir, foi forçado pelos mi-
litares a deixar o poder nesta 
quinta-feira (11), após três 
décadas comandando o país, 
segundo declarações de funcio-
nários do governo à emissoras 
árabes. O anúncio ofi cial da 
deposição de Bashir deverá ser 
feito nas próximas horas pelos 
militares. A televisão do Sudão 
noticiou, durante a madrugada, 
que o Exército vai fazer um 
“comunicado importante” em 
breve. Bashir, de 75 anos, foi 
deposto pelas Forças Armadas 
e está sendo mantido sob forte 
vigilância na residência presi-
dencial, em Cartum. 

Funcionários do governo 
sudanês disseram que há nego-
ciações entre os militares para 
a formação de um governo de 
transição. Milhares de pessoas 
se concentraram nas imediações 
do Ministério da Defesa e no 
centro de Cartum para partici-
par de protestos contra Bashir 
e festejar a queda dele, mesmo 
ainda não estando confi rmada.

Na capital do Sudão, os milita-
res posicionaram-se em vários 

Omar al-Bashir foi deposto por militares. Sudão vive forte crise 

econômica.

Também estavam pre-
sentes o presidente 
do Senado, Davi Alco-

lumbre, o presidente do STF, 
Dias Toffoli, e o governador do 
Rio, Wilson Witzel. Bolsonaro 
lembrou que Israel se desen-
volveu mesmo com carência 
de riquezas minerais, de água, 
de biodiversidade e de terras 
férteis.

Em seguida, acrescentou 
que: “Olha o que nós temos. 
Temos tudo. E olha o que não 
somos. E o que nos falta? Falta 
fé. Nos falta gente que sirva 
de exemplo para os demais, 
que não meçam sacrifício na 
sua área de trabalho para de-
mostrar que conselho é bem-
-vindo, mas o exemplo arrasta”. 
Bolsonaro mencionou o jantar, 
em Brasília, com 37 embaixa-
dores de países árabes, no qual 
defendeu o fortalecimento das 
relações comerciais, da paz e 
harmonia.

O presidente também se so-

Câmara aprova 
tratado de 
proteção a 
crianças e 
adolescentes

O plenário da Câmara apro-
vou ontem (11) um acordo 
com tratado do Mercosul para 
a criação de uma base de dados, 
compartilhada sobre crianças 
e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade, para combater 
crimes como tráfi co e sequestro 
de menores de 18 anos.

Assinado por Brasil, Argenti-
na, Uruguai, Paraguai, Bolívia, 
Chile, Colômbia, Equador, Peru 
e Venezuela, na prática, esses 
países vão trocar informações 
sobre o paradeiro de crianças e 
adolescentes e comunicados de 
restrições à saída de menores 
de 18 anos do país de origem. 

O texto também garante o 
sigilo dos dados, que serão 
consultados apenas por auto-
ridades competentes. Outro 
acordo aprovado adota a cha-
mada política de “céus abertos” 
entre Brasil e Paraguai. Pela 
proposta, empresas aéreas dos 
dois países fi cam autorizadas a 
sobrevoar o território da outra 
parte sem pousar; fazer escalas 
para fi ns não comerciais; ex-
plorar o tráfego internacional 
de passageiros e cargas, desde 
que não operem rotas domésti-
cas. As propostas seguem para 
análise do Senado (ABr).

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre; presidente Jair Bolsonaro;  pastor Silas Malafaia e o 

presidente do STF, Dias Toffoli, em almoço com pastores evangélicos.

Projeto considera 
abusiva publicidade 
que engana 
consumidor

O Plenário do Senado aprovou 
ontem (11) o projeto Câmara 
que torna abusiva a publicidade 
que induza o consumidor a enga-
no na aquisição de produtos ou 
serviços. Como recebeu emen-
das no Senado, o texto retorna 
à Câmara. Ele altera o parágrafo 
2º do artigo 37 do Código de 
Defesa do Consumidor para 
considerar abusiva a publicida-
de discriminatória de qualquer 
natureza que incite à violência, 
explore medos ou superstições 
e que induza consumidores a se 
comportarem de forma prejudi-
cial à própria saúde. 

Serão abusivas também pro-
pagandas que se aproveitem da 
inexperiência da criança ou que 
desrespeitem o meio ambiente. 
O texto reprova ainda publici-
dade que conduza consumido-
res a erro quanto ao produto 
anunciado. O texto original, da 
deputada Erika Kokay (PT-DF), 
trazia uma lista das condutas 
proibidas, incluindo técnicas 
de sensibilização subliminar 
ainda sem comprovação sobre 
sua efi cácia no inconsciente dos 
consumidores. Ao ser analisado 
na Comissão de Transparência e 
Defesa do Consumidor, o projeto 
foi simplifi cado, para restringir 
a proibição a condutas passíveis 
de comprovação de forma obje-
tiva — como havia sido feito na 
redação fi nal da proposta (Ag.
Senado).

A recondução ilimitada dos 
conselheiros tutelares em 
seus cargos foi aprovada no 
Senado. O texto, que acaba 
com o limite de apenas uma re-
eleição para os conselheiros, 
segue para sanção presiden-
cial. O conselho tutelar é pre-
visto no Estatuto da Criança e 
do Adolescente  como órgão 
permanente e autônomo, 
encarregado pela sociedade 
de zelar pelo cumprimento 
dos direitos da criança e do 
adolescente. 

São cinco os conselheiros, 
escolhidos pela população 
por meio de eleição, com 
mandato de quatro anos. O 
ECA, contudo, permitia a 
recondução dos conselheiros 
tutelares por apenas uma vez. 
O projeto recebeu parecer da 
CCJ, apresentado pelo relator, 
senador Nelsinho Trad (PSD-
-MS). Ele retirou do texto 
emenda que determinava um 
prazo de 360 dias para a nova 
lei entrar em vigor.

Para o relator da matéria na 
CDH, senador Lucas Barreto 
(PSD-AP), com a proposta, 
os bons conselheiros terão 
oportunidade de dar continui-
dade ao trabalho em defesa 
de crianças e adolescentes na 
comunidade. “No meu estado, 
todos fazem um bom trabalho. 

Senadores aprovaram a recondução ilimitada dos conselheiros 

tutelares em seus cargos.
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Bolsonaro: mudanças no Brasil 
passam por fé, exemplos e trabalho

O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse ontem (11) que o seu compromisso é buscar maneiras 
de “transformar nosso país no que é Israel hoje em dia”, durante almoço com lideranças evangélicas, 
no Rio de Janeiro

lidarizou com os moradores do 
Rio pelos temporais que atin-
giram a cidade nesta semana, 
causando mortes e danos bens 
públicos e privados. “Quero me 
solidarizar com o povo do Rio 
na pessoa do governador Wit-

zel e o prefeito Crivella por essa 
tragédia que se abateu sobre 
todos nós, e que Deus conforte 
os familiares das vítimas”.

Durante o discurso, Bolsona-
ro cumprimentou o ex-senador 
Magno Malta, (PR-ES) que 

também é pastor evangélico. 
“Presente aqui um amigo que 
não via desde as eleições. 
Quase chorei, confesso. Es-
pero encontrar brevemente 
com ele e que nunca mais nos 
afastemos”, disse (ABr).

Aprovada recondução ilimitada 
de conselheiros tutelares

E eles só terão a oportunidade 
de serem reconduzidos pela 
população. Toda a sociedade 
do município já os conhece, já 
tem o telefone, já sabe onde 
eles moram. Então, isso facilita 
muito”, afi rmou.

A senadora Simone Tebet 
(MDB-MS) destacou que o 
Brasil é líder no ranking de 
violência contra crianças e 
adolescentes da América La-
tina. E são os conselheiros 
tutares que fazem o trabalho 
preventivo. “Ele não reprime, 
não condena, ele começa num 
trabalho preventivo, aconse-
lhando as famílias, entrando 
nas casas, fi cando amigo, su-

gerindo, orientando e, aí sim, 
quando percebe algo errado, 
denuncia. O conselheiro é uma 
luz na escuridão das crianças 
que hoje vivem com medo, 
que hoje são ameaçadas e 
violentadas”.

O senador Izalci Lucas 
(PSDB-DF) acrescentou que 
proposta apenas possibilita 
aos conselheiros participar do 
processo de reeleição para o 
cargo. “Aqueles que são bons 
vão continuar, porque têm o 
respeito da sociedade. Aque-
les que, por acaso, não fi zeram 
um bom trabalho, com certe-
za, serão rejeitados na urna”, 
ponderou (Ag.Senado).

Presidente do Sudão é deposto 
após 30 anos no poder

pontos da cidade durante a ma-
drugada, em especial junto dos 
edifícios da televisão e da rádio 
públicas. Milhares de pessoas 
mantêm os protestos em vários 
pontos da capital, sobretudo 
junto ao quartel-general do 
Exército. Os protestos, que 
visam pressionar os militares 
a forçar a saída de Bashir, 
começaram em dezembro por 
causa da forte alta do pão e se 

intensifi caram nos últimos dias.
Bashir comanda o Sudão com 

mão de ferro desde 1989, quando 
deu um golpe de Estado com a 
ajuda de militantes islamistas. 
Ele é alvo de dois mandados 
internacional de prisão por geno-
cídio, crimes de guerra e crimes 
contra a humanidade, emitidos 
pelo Tribunal Penal Internacio-
nal, em Haia, por causa de crimes 
cometidos em Darfur (ABr).

Brexit é adiado novamente 
para evitar saída sem acordo

data é sufi ciente para que se 
encontre a melhor solução, e 
pediu que o Reino Unido não 
desperdice esse tempo. Entre-
tanto, a extensão certamente 
vai provocar reações negativas 
dos apoiadores de linha dura do 
Brexit no Parlamento (ABr).
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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)

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.

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)

Logística Ambiental de São Paulo S.A. - LOGA 
CNPJ/MF n° 07.032.886/0001-02 - NIRE n° 35.300.318.005

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 17/01/2019
Data, Hora e Local: 17/01/2019, às 09h30, na sede, Avenida Marechal Mário Guedes, nº 221, São Paulo/SP.
Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva - Presidente,
e Frederico Guimarães da Silva - Secretário. Deliberações Aprovadas: a. renúncia do Sr. Martin Ricardo Masola,
na qualidade de membro efetivo do Conselho de Administração, por meio de carta endereçada à Companhia, as
Acionistas outorgam a ele a mais plena, ampla, e irretratável quitação. b. Eleição de Lucas Quintas Radel, como
membro efetivo do Conselho de Administração, com mandato unifi cado até a AGO que tomar as contas da
administração do exercício de 2018, indicado pela Acionista Vega Valorização de Resíduos S.A. - VVR, juntamente com
os demais integrantes do Conselho de Administração, restando tal órgão composto: Presidente do Conselho de
Administração: (i) Anrafel Vargas Pereira da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 19.969.925-2 SSP/SP
e CPF/MF nº 161.481.318-38; seu suplente, José Francivito Diniz, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG
nº 14.334.651-9 SSP/SP, CPF/MF nº 058.148.818-01, ambos domiciliados em São Paulo/SP, indicados pela acionista
Vega Valorização de Resíduos S.A. - VVR. Membros do Conselho de Administração: (ii) Lucas Quintas
Radel, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 1.712.696-75, CPF nº 094.003.385-20, seu suplente, Anrafel Vargas
Pereira da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 19.969.925-2 SSP/SP e CPF/MF nº 161.481.318-38, ambos
domiciliados em São Paulo/SP, indicados pela acionista Vega Valorização de Resíduos S.A. - VVR. (iii) Antonio
Correia da Silva Filho, brasileiro, casado, contador, RG nº 32.866.745-6 SSP/SP e CPF/MF nº 218.329.668-28, seu
suplente, Ricardo Pelúcio, brasileiro, casado, economista, RG nº 3851744 IFP/RJ e CPF/MF nº 596.468.297-91, ambos
residentes em São Paulo/SP, indicados pela acionista Latte Coleta Holding S.A. (iv) Ricardo Pelúcio, brasileiro,
casado, economista, RG nº 3851744 IFP/RJ e CPF/MF nº 596.468.297-91, seu suplente, Antonio Correia da Silva
Filho, brasileiro, casado, contador, RG nº 32.866.745-6 SSP/SP e CPF/MF nº 218.329.668-28, ambos residentes em São
Paulo/SP, indicados pela Acionista Latte Saneamento e Participações S.A. c. O Conselheiro ora eleito, declara
que não está condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o exercício de atividades mercantis.
Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 17/01/2019. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva -
Presidente, Frederico Guimarães da Silva - Secretário. Acionistas: Vega Valorização de Resíduos S.A. - VVR,
Anrafel Vargas Pereira da Silva, Carlos Alberto Nunes Bezerra, Latte Coleta Holding S.A. Ricardo Pelucio, Antonio
Correia Da Silva Filho, Latte Saneamento e Participações S.A., Ricardo Pelucio, Antonio Correia da Silva Filho.
JUCESP nº 185.654/19-8 em 04.04.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ALPHAVILLE URBANISMO S.A. - CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados os acionistas da Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”) para se reunir, no dia 30/04/2019, às 10 horas, em 1ª con-
vocação, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Pinheiros, CEP 
05425-070, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. As contas dos administrado-
res, o relatório da administração e as demonstrações fi nanceiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, re-
ferentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018; 2. A destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 
31/12/2018; 3. A eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; 4. A remuneração global anual dos administradores 
da Companhia para o exercício de 2019; 5. Atualização do endereço da sede da Companhia face às disposições da Lei Municipal nº 
16.804/2018, que alterou, parcialmente, a denominação da Avenida das Nações Unidas para Avenida Dra. Ruth Cardoso; e 6. Consolidação 
do Estatuto Social da Companhia. Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
ora convocada encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia, em conformidade com as disposições da Lei 
nº 6.404/76, conforme alterada. São Paulo, 12/04/2019. Marcelo Renaux Willer - Presidente do Conselho de Administração

AA - EMPREENDIMENTOS E PAA - EMPREENDIMENTOS E PAA - EMPREENDIMENTOS E PAA - EMPREENDIMENTOS E PAA - EMPREENDIMENTOS E PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/A
CNPJ nº. 09.285.493/0001-28

Relatório da Diretoria
Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas esclarecedoras
das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31.12.2018. Colocamo-nos à disposição dos Srs. Acionistas, para quaisquer esclarecimentos necessários. São Paulo, 28.01.2019. A Diretoria

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais
Ativo       31.12.2018       31.12.2017
Ativo Circulante 16.711.669,31 17.102.338,85
Disponibilidades 19.046,95 21.961,50
Títulos de Renda Fixa 2.442.416,68 3.140.200,00
Imposto a Compensar 57.164,68 49.636,35
Adiantamento para Futuro
  Aumento de Capital 1.699.906,00 1.397.406,00
Outros Ativos 12.493.135,00 12.493.135,00
Ativo Não Circulante 359.409.728,35 327.437.363,73
Imobilizado 6.727.258,72 6.418.045,80
Veículos 8.703.277,82 8.293.045,09
Outras Imobilizações 5.442,80 5.442,80
( - ) Depreciações Acumuladas (1.981.461,90) (1.880.442,09)
Investimentos 352.682.469,63 321.019.317,93
Participação em Sociedades
  Coligadas/Controladas 200.439.103,25 197.740.048,62
Variação de Investimentos
  em Coligadas/Controladas 152.243.366,38 122.779.269,31
Investimentos em Outras Sociedades - 500.000,00
Total do Ativo 376.121.397,66 344.539.702,58

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

Despesas e Receitas Operacionais       31.12.2018       31.12.2017
Despesas Financeiras - (14.063,28)
Outras Despesas Administrativas (15.800,17) (13.894,09)
Despesas Tributárias (156,95) (6.536,02)
Despesas Patrimoniais (101.019,81) (32.767,28)
Variação de Investimentos
  em Coligadas/Controladas 29.464.097,07 (14.008.432,58)
Outras Despesas (79,63) (2.534,58)
Receitas Financeiras 359.632,71 96.839,24
Dividendos Recebidos 14.061.951,72 28.561.068,37
Variação de Investimentos
  em Coligadas/Controladas 29.464.097,07 26.644.456,35
Resultado Antes dos Impostos 73.232.722,01 41.224.136,13
Provisão para Contribuição Social (32.366,95) (8.715,53)
Provisão para Imposto de Renda (70.433,22) (14.525,89)
Resultado Líquido do Exercício 73.129.921,84 41.200.894,71
Reserva Legal (3.656.496,09) (2.060.044,74)
Lucro Líquido do Exercício 69.473.425,75 39.140.849,97
Variação de Investimentos
  em Coligadas/Controladas (29.464.097,07) (12.636.023,77)
Saldo à Disposição da Diretoria 40.009.328,68 26.504.826,20

Investimentos em Coligadas e Controladas em 31 de Dezembro de 2018
Capital Patrimônio Resultado Nossa Participação no

Empresas            Social            Líquido    do Exercício                   Patrimônio Líquido
Yerant S/A-Empreendimentos Imobiliários 76.000.000,00 118.680.911,17 27.387.479,49 78,055701% 92.637.217,17
Comercial e Empreendimentos Brasil S/A 44.363.652,00 122.599.506,05 7.658.104,96 95,031913% 116.508.655,93
Companhia Iniciadora Predial 4.134.773,52 15.051.966,86 1.342.275,86 99,684550% 15.004.485,43
AVSK-Empreendimentos e Participações Ltda 5.000.000,00 5.688.106,61 378.538,20 99,994000% 5.687.765,32
Limeiratec Tecnologia S/A 6.452.148,00 6.161.926,79 (9.805,60) 43,998850% 2.711.176,93

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício Encerrado
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais

      31.12.2018       31.12.2017
Atividades Operacionais 43.766.844,58 28.597.638,22
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício 73.129.921,84 41.200.894,71
Depreciações (101.019,81) (32.767,28)
Variação de Investimentos
  em Coligadas/Controladas (29.464.097,07) (12.636.023,77)
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (32.383.412,76) (1.866.780,35)
Aumento do Investimentos (31.663.151,70) (500.000,00)
Aumento do Imobilizado (410.232,73) (806.612,59)
Imposto de Renda na Fonte à Compensar (7.528,33) (6.324,46)
Adiantamento para Futuro
  Aumento de Capital (302.500,00) (554.200,00)
Contas à Receber - 356,70
Acréscimo e Decréscimo de Passivo 12.084.129,69 23.699.608,80
Valores à Integralizar 9.700.000,00 15.448.000,00
Contribuição Social e Imposto de Renda (15.870,31) 21.032,02
Dividendos à Pagar - 3.230.576,78
Dividendos Distribuídos 2.400.000,00 5.000.000,00
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes a Caixa (700.697,87) 3.031.249,07
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Início do Exercício 3.162.161,50 130.912,43
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Fim do Exercício 2.461.463,63 3.162.161,50
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes a Caixa (700.697,87) 3.031.249,07

Passivo       31.12.2018       31.12.2017
Passivo Circulante 9.106.427,28 18.790.556,97
Valores à Integralizar 9.052.000,00 18.752.000,00
Contas à Pagar 37.540,00 37.540,00
Provisão para Contribuição Social 16.887,28 1.016,97
Patrimônio Líquido 367.014.970,38 325.749.145,61
Capital Social 154.750.000,00 154.750.000,00
Reserva Legal 19.320.836,89 15.664.340,80
Variação de Investimentos 93.315.172,24 122.779.269,31
Reserva de Lucros 99.628.961,25 32.555.535,50

Total do Passivo 376.121.397,66 344.539.702,58

 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais
Mutações do Capital Reserva Variação de Reservas
Patrimônio Líquido              Social            Legal  Investimentos         de Lucros               Totais
Saldo em 31.12.2016 154.750.000,00 13.604.296,06 110.143.245,54 11.050.709,30 289.548.250,90
Dividendos Distribuídos - - - (5.000.000,00) (5.000.000,00)
Variação de Investimentos - - 12.636.023,77 (12.636.023,77) -
Lucro Líquido do Exercício - - - 41.200.894,71 41.200.894,71
( - ) Reserva Legal - 2.060.044,74 - (2.060.044,74) -
Saldo em 31.12.2017 154.750.000,00 15.664.340,80 122.779.269,31 32.555.535,50 325.749.145,61
Dividendos Distribuídos - - - (2.400.000,00) (2.400.000,00)
Variação de Investimentos - - (29.464.097,07) - (29.464.097,07)
Lucro Líquido do Exercício - - - 73.129.921,84 73.129.921,84
( - ) Reserva Legal - 3.656.496,09 - (3.656.496,09) -
Saldo em 31.12.2018 154.750.000,00 19.320.836,89 93.315.172,24 99.628.961,25 367.014.970,38

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de Dezembro de 2018

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto social a atividade de
compra e venda de Imóveis, locação, desmembramento ou loteamento de
terrenos, incorporação imobiliária ou construção de imóveis destinados à
venda. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstra-
ções contábeis referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2018, foram elaboradas de acordo com as disposições contidas nas práticas
contábeis adotadas no Brasil, bem como obediência às normas estabeleci-
das pelas Legislações Societárias e Fiscais. 3 - Principais Práticas Contá-
beis - Os títulos de renda fixa, estão representados por aplicações financei-
ras de curto prazo e registrados ao custo de aquisição. Os outros ativos
representam as CEPAC’s contabilizadas ao custo de aquisição. O imobiliza-
do está registrado ao custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo
método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil-
econômica dos bens e reconhecida no resultado do exercício. Os investi-

mentos em sociedades coligadas e controladas, estão avaliados pelo méto-
do de equivalência patrimonial, e o ajuste da variação de investimentos com-
putado no resultado do exercício. Valores a integralizar refere-se ao saldo a
pagar pela subscrição no capital social de empresa coligada, no ano de 2016.
A provisão para a contribuição social sobre o lucro é devida sobre o 4º tri-
mestre de 2018, e será recolhida no devido prazo. Conforme previsto na
Legislação, a contribuição social sobre o lucro, foi constituída à alíquota de
9% sobre a receita ajustada, e o imposto de renda foi constituído à alíquota
de 15% sobre a receita ajustada, acrescido do adicional de 10% sobre o
excedente em cada trimestre. As receitas e despesas do presente exercício,
foram contabilizadas pelo regime de competência. O regime tributário adota-
do pela empresa no ano calendário de 2018, foi o de lucro presumido. O
capital social totalmente subscrito e integralizado, está representado por
154.750.000 ações, sendo 80.130.000 ações ordinárias nominativas e
74.620.000 ações preferenciais nominativas, no valor nominal de R$ 1,00
cada uma. Foi distribuído aos acionistas no ano de 2018, dividendos no

valor total de R$ 2.400.000,00. O lucro líquido apurado em 31 de dezembro
de 2018, fica à disposição da diretoria. 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa -
Caixa e equivalentes de caixa, consistem em numerário disponível na so-
ciedade, saldos em poder de bancos e aplicações financeiras de curto pra-
zo. Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstração dos fluxos de
caixa são: Caixa e saldos em bancos = R$ 19.046,95; Aplicações finan-
ceiras de curto prazo = R$ 2.442.416,68; Caixa e equivalentes de caixa =
R$ 2.461.463,63. São Paulo, 28 de janeiro de 2019.

André Kissajikian - Diretor           Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5
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Obs.:
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 23/04/2019, às 

10:35 horas, e 2º Leilão dia 25/04/2019, às 10:35 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/
SP. DEVEDORA FIDUCIANTE: ANA PAULA SILVA DE SOUZA VALENTIM, 

  CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: 

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 
307.546,55 (Trezentos e sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) 2º leilão: R$ 207.766,82 (Duzentos 
e sete mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 . O arrematante será responsável por realizar 
a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital.

A mera existência de ação judicial ou decisão judicial 
não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação.
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condições. IMÓVEL: Apartamento

Obs.:
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 23/04/2019, às 10:40 horas, e 2º 

Leilão dia 25/04/2019, às 10:40 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES FIDU-
CIANTES: CARLOS JOSÉ BATISTA, PAULA 
CRISTINA FERREIRA COLLAÇO BATISTA

  CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. 
DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: 
R$ 401.828,52 (Quatrocentos e um mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos) 2º leilão: R$ 214.340,91 (Duzentos e 
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OBSERVAÇÕES:
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a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital.

A mera existência de ação judicial ou decisão judicial 
não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação.

Balanços Patrimoniais Demonstração do Resultado dos Exercícios

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

A Diretoria

Demonstração do Fluxo de Caixa

 AUGUSTO VELLOSO ENGENHARIA S/A
C.N.P.J/M.F. n. º 05.522.437/0001-09  

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 Augusto Velloso Engenharia S/A.             São Paulo, 02 de Abril de 2019.

Ativo   Dezembro/2018  Dezembro/2017
Caixa e equivalentes de caixa 1.127.563,11   5.243,97 
Contas a receber 17.575.329,65  11.940.397,72 
Impostos a recuperar 1.020.840,39  241.444,90 
Outros créditos 497.572,06   38.706,89 
Total do Circulante   20.221.305,21    12.225.793,48 
Não Circulante   27.967.630,35    29.232.433,21
Contas a receber 13.634.118,29  16.411.507,90 
Créditos de controladas e coligadas 3.910.469,25   2.317.156,05 
Depósitos Judiciais 204,90   204,90 
Outros créditos 222.866,52  203.865,15 
Imobilizado 127.971,39  227.699,21 
Intangível 10.072.000,00  10.072.000,00 
Total do Ativo   48.188.935,56    41.458.226,69 

   Dezembro/2018  Dezembro/2017
Receita de serviços 40.948.399,22  3.960.650,43 
(-) Deduções da receita (2.152.505,41)  (119.154,42)
Receita líquida 38.795.893,81  3.841.496,01 
(-) Custos dos serviços prestados  (35.270.391,37) (2.965.803,62)
Lucro Bruto    3.525.502,44        875.692,39 
Despesas administrativas (1.089.834,37)  (236.242,48)
Depreciação e amortização (78.051,04) (99.360,54)
Outros Resultados operacionais 168.553,71  96.108,88 
Lucro Líquido Antes 
do Resultado Financeiro   2.526.170,74        636.198,25 
Receitas financeiras 87.997,21  41.801,33 
Despesas financeiras  (135.560,81)  (188.847,44)
Resultado Financeiro     (47.563,60)     (147.046,11)
Resultado Antes dos 
Tributos Sobre os Lucros  2.478.607,14        489.152,14 
Resultado Líquido das 
Operações Continuadas  2.478.607,14        489.152,14  
Resultado Líquido Do Período  2.478.607,14        489.152,14 
Outros resultados abrangentes - -
Total do Resultado Abrangente  2.478.607,14        489.152,14  
Resultado líquido do período por ação            495,72                 97,83 

 Capital Reserva Reserva 
Saldo em        Realizado  de Capital    de Lucros                 Total
31/12/2015 10.077.000,00  -  (53.084,25)  10.023.915,75 
resultado do exercicio - -  (7.639,20)  (7.639,20)
Saldo em 
31/12/2016 10.077.000,00  -  (60.723,45)  10.016.276,55 
Aumento capital cisão 
17/04/2017 25.007.132,00  - -  25.007.132,00 
resultado do exercicio - - 489.152,14   489.152,14 
Saldo em 
31/12/2017 35.084.132,00  -  428.428,69  35.512.560,69 
resultado do exercicio - -  2.478.607,14  2.478.607,14 
reserva legal -  123.930,36 (123.930,36)  - 
Saldo em 
31/12/2018  35.084.132,00  123.930,36  2.783.105,47   37.991.167,83 

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 2.478.607,14   489.152,14 
Ajustes para reconciliar o lucro
líquido ao caixa gerado  
Depreciação e amortização 78.051,04  99.360,54 
Resultado na baixa de ativos permanentes  7.753,82  7.753,82 
Decréscimo (acréscimo) em ativos:   
Variação no circulante e não circulante (5.708.117,55) (26.440.761,73)
Acréscimo (decréscimo) em passivos:   
Fornecedores e outras contas a pagar 3.626.407,63   631.441,78 
Impostos, contribuições 
e encargos a recolher 625.694,10   194.957,31 
Caixa líquida gerada pelas 
atividades operacionais                          1.108.396,18   (25.018.096,14)

2) Fluxos de caixa originados de atividades de investimentos  
Aquisição de imobilizado e intangível 13.922,96  0,00 
Caixa líquida gerada pelas 
atividades de investimentos      13.922,96                    0,00 
3) Fluxos de caixa originados de 
atividades de financiamentos 
Aumento de capital social -  25.007.132,00 
Caixa líquida gerada pelas 
atividades de financiamento                    -  25.007.132,00 
4)Variação no Caixa e 
Equivalentes de Caixa 1.122.319,14   (10.964,14)
5) Saldos de Caixa e 
Equivalentes de Caixa  1.122.319,14   (10.964,14)
No início do exercício  5.243,97  16.208,11 
No fim do exercício 1.127.563,11  5.243,97 

Passivo  Dezembro/2018  Dezembro/2017
Fornecedores 4.598.290,45  2.498.590,84 
Obrigações fiscais 711.584,78   372.587,71 
Obrigações trabalhistas 487.511,43   159.464,22 
Total do Circulante   5.797.386,66    3.030.642,77 
Não Circulante   4.400.381,07    2.915.023,23 
Fornecedores -  616.077,03 
Parcelamentos 240.745,72   282.095,90 
Contas a pagar Consórcios 986.790,85  333,73 
Controladas coligadas 3.172.844,50  2.016.516,57 
Patrimônio Liquido   37.991.167,83    35.512.560,69 
Capital Social 35.084.132,00   35.084.132,00 
Reserva de capital 123.930,36   
Reserva de lucro 2.783.105,47   428.428,69 
Total do Passivo   48.188.935,56    41.458.226,69 

Trabalho de 
evangélicos 

‘merece’ 
reconhecimento

Em encontro com pastores 
de diversas denominações, no 
Rio de Janeiro, o presidente do 
STF, Dias Toffoli, disse ontem 
(11) que o trabalho que os 
evangélicos têm feito no país 
merece ser reconhecido. Se-
gundo ele, os líderes religiosos 
chegam onde o Estado não está. 

“Após momentos tão difíceis 
nos últimos quatro, cinco 
anos, com crise econômica 
agudíssima, com decréscimo 
do PIB, afetando principal-
mente as periferias, lá onde 
até o Estado não está muitas 
vezes, está uma igreja evan-
gélica”, disse.

Toffoli acrescentou que 
diante de “uma usina de 
solução de confl itos na base” 
surge a atuação da Igreja. “As 
senhoras e senhores atuam 
naqueles lugares que seguram 
muitas vezes a possibilidade 
do desespero humano chegar 
a sua última consequência”. 
Disse que o trabalho que os 
evangélicos têm feito no país 
merece ser reconhecido.  

“Nos últimos quatro, cinco 
anos, com crise econômica 
agudíssima, com decréscimo 
do PIB, afetando principal-
mente as periferias, lá onde 
até o Estado não está muitas 
vezes, está uma igreja evan-
gélica”, disse.

Malafaia elogiou o presi-
dente do STF e também o 
presidente do Senado e ana-
lisou os primeiros cem dias 
do presidente Jair Bolsonaro: 
“Um pepino de 14 anos é em 
100 dias que vai resolver? Va-
mos ter paciência”. O pastor 
norte-americano John Hagee, 
fundador de uma organização 
Cristãos Unidos por Israel, 
afi rmou que os cristãos têm 
uma dívida com os judeus 
e afirmou que “Deus tem 
abençoado Trump” por ter 
reconhecido Jerusalém como 
capital de Israel. O pastor 
pediu que os evangélicos bra-
sileiros também se organizem 
a favor da causa.

A proposta já foi aprovada pelas CCJ e CE. O se-
nador Paulo Paim (PT-RS) foi relator em todos 
os colegiados. De autoria do senador Telmário 

Mota (Pros-RR), o projeto procurou deixar claro que 
os profi ssionais devem exercer ações de educação e 
mediação no campo dos direitos e deveres humanos, 
da justiça social e do exercício da cidadania.

Essa emenda também defi niu como alvo da atenção 
dos educadores pessoas de “qualquer classe social, 
sexo, etnia, cultura, nacionalidade e outras, por meio 
de promoção cultural, política e cívica”. O alcance do 
projeto era restrito, originalmente, ao atendimento a 
segmentos sujeitos a risco de violências ou socialmente 
excluídos, como mulheres, crianças e adolescentes, 

negros, indígenas e homossexuais.
Paim explicou, no parecer, que essa mudança no pú-

blico alvo do atendimento foi sugerida por profi ssionais 
e entidades que atuam na área. Ainda segundo o rela-
tor, ao se imprimir caráter universal aos atendimentos 
feitos pelos educadores sociais, sua emenda ampliou 
as próprias possibilidades de exercício profi ssional da 
categoria. Outra emenda apresentada por Paim exige 
nível superior para quem ingressar na carreira após a 
transformação do projeto em lei. Mas admite nível médio 
como escolaridade mínima para os educadores que já 
estiverem em atuação na data de publicação da norma 
(Ag.Senado).

Profi ssão de educador social é aprovada em Comissão
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A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou em decisão fi nal, o projeto que regulamenta a profi ssão de educador social..
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA-FEIRA 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 Ales-
sandra 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 per-der.  No lado negativo pode ser autossufi  ciente e querer 
resolver todos os problemas ao mesmo tempo.

Dicionário dos sonhos
HOSPITAL – Vê-lo, restabelecimento da saúde. Ser um 
paciente, tenha esperança de bons negócios. Sair dele, irá 
superar difi  culdades. Visitar doentes, aborrecimentos fi  
nanceiros. Vê-lo cheio de doentes, notícias desagradáveis 
lhe serão dadas. Números de sorte:  15, 24, 41, 49 e 83.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br
Nesta sexta o astral deve ter mais dinamismo e energia, mas temos que ter cuidado com o ego e as disputas de poder. O 

Sol faz um aspecto negativo com Plutão que pode aumentar os confl itos e a manipulação. O objetivo é fazer as transfor-

mações necessárias e eliminar tudo aquilo que provoca desgastes e que atrapalha o desenvolvimento de novas inicia-

tivas. A Lua faz um aspecto negativo com Urano que tende a gerar instabilidade emocional e muita teimosia. A noite 

já deve ser mais leve e divertida. A Lua em bom aspecto com Marte favorece os contatos sociais e a jogar conversa fora. 
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O bom aspecto do Sol em seu signo 
haverá leveza de espírito para con-
tatos, viagens e passeios. Só antes 
de dizer ou fazer qualquer coisa, 
pense bem. Há possibilidade de 
dúvida a respeito do que fazer, por 
isso se refl etir pode pensar de forma 
diferente depois. 88/588 – Amarelo.

Haverá muita disposição no fi nal da 
manhã para papear e tagarelar. Por 
isso a relação sexual fi ca ótima. Faça 
as atividades com empenho e terá os 
resultados esperados em breve. O dia 
é bom para o comercio, mas não para 
assuntos de dinheiro, evite gastos a 
mais. 87/887 – Azul.

Aceite as situações e as pessoas e 
evite ver os problemas de forma 
maior e exagerada. A tendência é 
buscar tranquilidade e harmonia 
em seu ambiente. Sabendo agir 
e adaptar-se será mais fácil ter a 
satisfação de seus desejos íntimos 
e sexuais. 35/235 – Verde.

Com a Lua em Leão haverá brilho 
dando a certeza do que deve fazer. 
Os sentimentos e querer estão agora 
ligados às bases emocionais. Precisa 
ser fi rme em suas atitudes no fi nal 
de semana porque a tendência será 
mudar de rumo. 29/329 – Azul.

Começa a melhorar o prestígio e a 
aumentar os ganhos através de uma 
nova atividade no trabalho. Repense 
seu ponto de vista e cuide da saúde 
que pode sofrer pelos excessos neste 
fi nal de semana. O relacionamento 
sexual será pleno de prazer neste 
sábado. 36/336 – Amarelo.

A capacidade de captar impressões 
no ambiente se soma hoje a uma 
forte tendência de eliminar o que 
não tenha mais sentido em sua 
vida e abrir espaço para algo novo 
inédito e importante. Estude, faça 
viagens e passeios, aprenda algo 
novo dentro da realidade das coisas. 
54/654 – Verde.

O objetivo agora é fazer as transfor-
mações necessárias e eliminar tudo 
aquilo que provoca desgastes e que 
atrapalha o desenvolvimento de 
novas iniciativas. Mesmo assim há 
tendência a romper relacionamento 
desgastado que já esteja superado. 
87/387 – Cinza.

É importante recuperar a saúde e 
a boa disposição. O dia benefi cia as 
transações e faz as doenças serem 
de curta duração. A noite já deve 
ser mais leve e divertida. A Lua em 
bom aspecto com Marte favorece os 
contatos sociais e a jogar conversa 
fora. 45/745 – Azul.

Precisa encontrar bem-estar no 
convívio familiar e na relação sexual 
com quem o atrai. Repense ponto 
de vista, porque alguém pode neste 
momento pensar diferente. Muita 
coisa que esperava será de outra 
forma no período da manhã, depois à 
tarde tudo melhora.  44/544 – Verde.

A Lua faz um aspecto negativo com 
Urano que tende a gerar instabilidade 
emocional e muita teimosia. Use a 
capacidade de captar impressões 
no ambiente que se soma hoje a 
uma forte tendência à busca pela 
tranquilidade. Tudo que mexa 
com a imaginação estará favorável. 
34/634 – Azul.

Procure reconhecer o que o am-
biente à sua volta tem de bom para 
oferecer neste fi nal de semana. Será 
um ótimo dia para relaxar e fazer 
algo diferente, fora da rotina. Veja 
que isso lhe fará muito bem neste 
período, dando satisfação e ativando 
o desejo sexual. 56/856 – Verde.

O astral deve ter mais dinamismo e 
energia, mas temos que ter cuidado 
com o ego e as disputas de poder. 
Equilibre as coisas à medida que 
for avançando nos acontecimentos 
no fi nal da manhã. Os problemas 
podem aparecer maiores, mas as 
soluções virão de forma inesperada. 
03/703 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para crianças que não têm apetite: 1 abacate; 1 copo; 
Água . Tire a polpa do abacate e coloque o caro-ço dentro 
do copo e complete com água. Deixe este copo sob a luz 
do luar. Sempre que for dar alimento a criança, coloque 
este copo ao lado. Assim que o caroço brotar, a criança 
vai se alimentar melhor. Após isto, enterre o caroço num 
vaso ou terra.

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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SÓCIO COM REGISTRO EM CARTEIRA
Sócio cotista, não administrador, pode possui a carteira como 
empregado na mesma empresa em que participa do capital social? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL ESTÃO OBRIGADAS A ADOTAR 
A EFD-REINF, PARA TRANSMISSÃO AO SPED?  

As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) enqua-
dradas no Simples Nacional, estão obrigados a adotar a EFD-Reinf, a 
partir das 8 (oito) horas de 10 de julho de 2019, referentes aos fatos 
ocorridos a partir de 1º de julho de 2019. Fundamentação legal: inciso 
III, § 1º do artigo 2º, da IN 1.701/2017 RFB.

CONCEDER FÉRIAS COLETIVAS
Empresa pretende conceder férias coletivas de 19 dias, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

VIAGEM PELA EMPRESA 
Funcionário em viagem pela empresa, durante o trajeto, devem ser 
consideradas como horas trabalhadas para pagamento de horas 
extras? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

NO CONTRATO POR OBRA CERTA, O FUNCIONÁRIO TEM DIREITO A 
SEGURO DESEMPREGO? 

Esclarecemos que o seguro desemprego é devido apenas nos casos de 
dispensa sem justa causa, conforme Lei nº7.998/90. O contrato por 
obra certa é um contrato a prazo determinado, onde há dia de início e 
término deste contrato. Sendo assim, de rescindido o contrato no prazo 
final acordado, não é devido seguro desemprego.

AMPLIAR OS DIREITOS NA APOSENTADORIA
MEI pode efetuar o recolhimento como facultativo no código 1406, 
para ampliar os direitos na aposentadoria? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Refl exõesRefl exõesRefl exões
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Motivo de
cartão

vermelho,
no futebol

A "outra"
em um

casamento

Investi-
gar, sem
chamar a
atenção

Empresa
que lança
ações no
mercado

Juliana
(?), atriz

de "Gabri-
ela" (TV)

Maurice
Ravel, 

compositor
francês

Frango 
geralmen-
te assado
no espeto

O século
iniciado
em 401

Sensação,
em inglês

César (?),
ídolo bra-
sileiro da
natação

Adoles-
cente, em

inglês

(?) Pargen-
dler, pre-

sidente do 
STJ (2012)

Angra dos
(?), cida-
de do Rio
de Janeiro

Alimento
do mosqui-
to macho

Época

Sufixo de
"etanol"
Armação
de óculos

Interjeição
de ânimo
Prestar ho-
menagem a

Governo
(abrev.)
Requa-
lificar

Igualar;
comparar

Os restau-
rantes es-
pecializa-
dos em
sushi e
sashimi

Gálio
(símbolo)
Brejentos; 
alagadiços

(?) certo:
ter bom

resultado
20ª letra

Madeira de
estrados
de camas
Entendo

Trabalho
(?): é com-
batido pe-
lo Unicef

Estudar
(texto)

Lente do 
caçador de
borboletas

Desloca-
mento vo-
lumétrico
do motor
do carro

Taxa
Recebe

as roupas
saídas da
máquina
de lavar

Forma de 
tratamento
de Pedro I

Ali

Chatea-
ção (gír.)

(?) vivo, o objeto de
estudo da
Biologia

Continen-
te dos
Alpes

Local de 
armazena-
mento de
água, em 
hidrelétri-
cas (pl.)

Alegação comum em defesa de um crimi-
noso (jur.)

L E R

4/feel — teen. 6/sondar. 10/cilindrada — comensurar.

SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn.

Propósito de Vida. Você está desenvolvendo suas habilidades, pois 
tem metas importantes para alcançar. Você está sendo preparado 
para sair na luz. Aproveite esse tempo para aprimorar suas habili-
dades à medida que as mudanças para uma maior conscientização 
se intensifi cam. É hora de renovar sua confi ança de que você está 
contribuindo através de sua jornada de auto exploração de uma 
maneira única que só você pode oferecer. Você é uma parte impor-
tante do todo e se torna um infl uenciador iluminado, inspirando os 
outros a encontrar o seu caminho. Você tem tudo do que precisa para 
avançar com um signifi cado e propósito maior. Você tem desenvol-
vido um relacionamento mais profundo com você mesmo, com seus 
poderes superiores e com os que estão ao seu redor. É hora de dar 
um passo à frente como seu verdadeiro eu, vivendo seu verdadeiro 
propósito. Pensamento para hoje: Você aprendeu e realizou muito 
em sua jornada. Agora é hora de aplicar seus conhecimentos, sair 
para a luz e assumir o seu lugar nesta grande mudança. E assim é. 
Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.
http://www. playingwiththeuniverse.com/
Tradução: Regina Drumond – reginamadrumond@yahoo.com.br 

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)

“Não é só o algodão em 
si, mas o que está no 
entorno dele. Fazer 

com que a comunidade utilize, 
sim, o algodão agroecológico, 
mas com o viés de geração de 
emprego, de renda”, disse o pre-
sidente da fundação, Asclepius 
Soares, o Pepe.

Criado em 2001, o prêmio 
reconhece métodos ou co-
nhecimentos que possam ser 
utilizados pelas comunidades 
para resolver um problema 
social local. Além do algo-
dão agroecológico, as outras 
duas categorias especiais são: 
Mulheres na Agroecologia, 
que reconhecerá tecnologias 
que promovem a atuação das 
mulheres no setor, e Primeira 
Infância, que vai identifi car 
tecnologias sociais que pro-
movam ações que abordem as 
dimensões do desenvolvimento 
infantil, o fortalecimento de 
vínculos familiares e o exercício 
da parentalidade

Os melhores projetos são 
premiados e recebem ainda 
certifi cações, espécie de selo 

Premiação vai reconhecer 
melhores práticas de 

algodão agroecológico
O cultivo do algodão sustentável, conhecido como agroecológico, ganha este ano uma categoria 
especial no Prêmio de Tecnologias Sociais, da Fundação Banco do Brasil. Serão premiados modelos de 
organizações e comunidades na produção do algodão agroecológico

Serão premiados modelos de organizações e comunidades na 

produção do algodão agroecológico.

A
B

r/E
B

C os 18 anos do prêmio, que é 
concedido a cada dois anos. Po-
dem concorrer universidades e 
institutos ligados a empresas 
até entidades pequenas da 
sociedade civil. As inscrições 
vão até o próximo dia 21. Os 
vencedores devem ser anun-
ciados na primeira semana de 
outubro. A entrega dos prêmios 
ocorrerá no dia 10 de outubro. O 
regulamento pode ser acessado 
pelo site. 

Os finalistas vão receber 
um troféu e um vídeo sobre a 
iniciativa, que será divulgado. 
Para Pepe, o prêmio é um 
cartão de visitas para os ven-
cedores. “Tem a capacidade 
de potencializar as entidades 
que desenvolvem essas tecno-
logias”, disse. Pela segunda vez, 
serão premiadas boas práticas 
de países da América Latina 
e do Caribe e que possam ser 
trazidas para o Brasil. É uma via 
de mão dupla, disse Pepe, na 
medida em que aqueles países 
podem também fazer uso das 
tecnologias sociais desenvol-
vidas no Brasil (ABr).

à tecnologia social. Este ano, 
haverá prêmios em dinheiro 
para as três melhores tecnolo-
gias sociais de cada categoria, 
totalizando mais de R$ 700 mil. 
Serão R$ 50 mil para o primei-
ro colocado, R$ 30 mil para o 
segundo e R$ 20 mil para o 
terceiro lugar. Desde a primeira 
edição, foram distribuídos R$ 

4,8 milhões em prêmios, in-
cluindo a deste ano. As quatro 
categorias nacionais são: Cida-
des Sustentáveis e/ou Inovação 
Digital, Educação, Geração de 
Renda e Meio Ambiente.

O Banco de Tecnologias 
Sociais, criado pela Fundação 
BB, conta atualmente com 986 
projetos certifi cados durante 

A Itália se confirmou como o país mais idoso da União 
Europeia, com uma taxa de 168,9 pessoas com mais de 65 
anos para cada 100 jovens com menos de 15, um novo re-
corde nacional. Os números, referentes a 1º de janeiro de 
2018, foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística 
(Istat) e dão mais uma prova do contínuo envelhecimento 
da população italiana. O índice anterior era de 168,7 idosos 
para cada 100 jovens.

“Em âmbito europeu, a Itália se mantém no primeiro lugar 
do ranking decrescente de índice de velhice”, diz o Istat. 
Um dos motivos é a baixa natalidade no país, que chegou a 
1,32 filho por mulher em 2018, número bastante inferior ao 
mínimo suficiente para garantir a manutenção da população, 
cerca de 2,1 filho por mulher. O índice é o menor em toda a 
UE, junto com a Espanha. A Itália já acumula seguidos anos 
de redução populacional e busca maneiras de incentivar os 
casais a terem mais filhos. 

Itália bate novo recorde de número de idosos
O esvaziamento só não é maior devido à presença dos 

imigrantes, que totalizavam 5,1 milhões em 1º de janeiro de 
2018 (8,5% da população total), um aumento de 1,9% na 
comparação com o ano anterior. Ainda assim, 12 países da 
UE têm proporcionalmente mais estrangeiros que a Itália, 
incluindo Alemanha (11,2%), Espanha (9,5%) e Reino Unido 
(9,2%) - (ANSA).
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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

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

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: PATRICIO DA CONCEIÇÃO DOS ANJOS, de nacionalidade brasileira, 
professor, solteiro, nascido em Paripiranga, BA,no dia 17/03/1979, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de João Serafi m dos Anjos e de Neucisse da Conceição 
dos Anjos. A pretendente: MARIA SORAIA DOS SANTOS SOUSA, de nacionalidade 
brasileira, técnica em informatica, divorciada, nascida em Fartura do Piaui, PI, no dia 
08/04/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Nonato de 
Sousa e de Maria da Conceição de Santana Santos.

O pretendente: HENRIQUE TEAZIS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, bancário, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP,no dia 23/11/1991, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Gabriel da Silva e de Helene Teazis da Silva. 
A pretendente: RAFAELA DE ALMEIDA MARTINEZ, de nacionalidade brasileira, 
bancaria, solteira, nascida em Salvador, BA, no dia 10/02/1992, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, fi lha de Augusto Martinez dos Santos e de Telma Mércia 
Rosário de Almeida.

O pretendente: MAYCRON ABADE DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileiro, 
taxista, solteiro, nascido em Vitória da Conquista, BA,no dia 21/07/1981, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ivanete Abade de Oliveira. A pretendente: 
VANUSIA SILVA LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida em Vitória 
da Conquista, BA, no dia 08/09/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Manoel José de Lima e de Aderisa da Silva Amorim.

O pretendente: IVAN DRUKIER WAINTROB, de nacionalidade brasileiro, empresário, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP,no dia 04/09/1982, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Benjamin Waintrob Nudel e de Regina Drukier Waintrob. A 
pretendente: ILAINA DANIELA RABBAT BRAGANZA, de nacionalidade argentina, 
educadora, solteira, nascida em Caracas, Venezuela, no dia 11/12/1983, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Alberto Rabbat e de Maria Braganza 
de Rabbat.

O pretendente: PATRICK PIERRE DELFOSSE, de nacionalidade brasileira, engen-
heiro, divorciado, nascido em Paris, no dia 08/06/1958, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de André Roberto Delfosse e de Gisele Berthe Apolline Bagarry. 
A pretendente: PATRICIA ANDREA NOTARI, de nacionalidade brasileira, decoradora, 
divorciada, nascida em Sorocaba, SP, no dia 28/02/1970, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Afonso Notari Neto e de Maria Irene Lemos Notari.

O pretendente: LUCAS RAMIRES VIEIRA, de nacionalidade brasileira, analista de TI, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 23/06/1989, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Mario Augusto Vieira e de Edvane Ramires Vieira. A pretendente: 
CLAIRE SHORTALL, de nacionalidade brasileira, pós-vendas, solteira, nascida em 
Caraguatatuba, SP, no dia 20/06/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Francis Dermot Shortall e de Alcinéia Donizete Sacco Shortall.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: ADAILTON SANTOS SILVA, profi ssão: operador de máquina, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: em Aurelino Leal - BA, data-nascimento: 31/12/1960, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Albertino Moreira 
Santos e de Zenilda Silva Santos. A pretendente: CLEMILDA DE FREITAS MENE-
ZES, profi ssão: do lar, estado civil: viúva, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, 
data-nascimento: 22/12/1968, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Antonio de Freitas Menezes e de Maria dos Reis Menezes.

O pretendente: ADONIS TRIVISAS GOMES, profi ssão: policial militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 12/04/1989, 
residente e domiciliado neste subdistrito - SP, fi lho de Flavio Julio Gomes e de Maria 
Cristina Trivisas Gomes. A pretendente: CAMILLA MARQUES SANTOS, profi ssão: 
obstetriz, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, data-
-nascimento: 13/12/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Ronaldo Nunes dos Santos e de Ivone Cristina Marques da Silva.

O pretendente: HERBERT JOSÉ CERQUEIRA FATEL, profi ssão: motorista, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: em Jequié - BA, data-nascimento: 27/01/1961, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Glicério Cerqueira 
Fatel e de Iolanda Gasparina. A pretendente: TATIANA DE FREITAS BATISTA, 
profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira 
César - SP, data-nascimento: 22/11/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Candido Batista e de Maria do Socorro de Freitas.

O pretendente: PAULO AUGUSTO PEREIRA SANTANA DA SILVA, profi ssão: 
meio-ofi cial de mecânica, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-
-nascimento: 19/01/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Ivan Bernardo da SIlva e Elzedir Pereira Santana. A pretendente: KISSY 
GRISLAINE CANDIDO DE SOUZA, profi ssão: analista jurídico, estado civil: sol-
teira, naturalidade: nesta Capital, Santa Efi gênia - SP, data-nascimento: 03/04/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Samuel Candido 
de Souza e de Anair Aparecida Novaes Candido de Souza.

O pretendente: FAGNER LUIZ DA SILVA, profi ssão: barista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 12/09/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jaziel da Silva e de Cleonice Ferreira da 
Silva. A pretendente: REGIANE DE PAULA VIDAL, profi ssão: terapeuta ocupacional, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Osasco - SP, data-nascimento: 15/05/1985, 
residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Pereira Vidal e 
de Reny Maria de Paula Vidal.

O pretendente: ROBERTO ALVES DEMÉTRIO, profi ssão: embalador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 09/02/2000, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gerson Ribeiro 
Demétrio e de Giselle Aparecida Alves Demétrio. A pretendente: JANAINA SOUZA 
DE OLIVEIRA, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo 
André - SP, data-nascimento: 01/02/2001, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Raimundo de Oliveira e de Tatiana Regina de Souza.

O pretendente: EDUARDO ODDONI CANDEIAS, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 
05/08/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo 
Lopes Candeias e de Mirian Oddoni Candeias. A pretendente: GABRIELA SIQUEIRA 
DA PROVIDENCIA, profi ssão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Alto da Mooca - SP, data-nascimento: 08/01/1992, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Welington da Providencia e de Andreia de 
Siqueira da Providencia.

O pretendente: RENAN SOUZA MEDRADO FERREIRA, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 12/07/1990, residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Reinaldo Alves Ferreira Junior 
e de Sonia de Souza Medrado Ferreira. A pretendente: NATALI FITTIPALDI DE 
BARROS, profi ssão: auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 04/06/1994, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Tulio Franklin de Barros e de Alda Denise Fittipaldi.

O pretendente: OTÁVIO DO CARMO SOUZA, profi ssão: securitário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Lapa - SP, data-nascimento: 23/02/1975, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos do 
Carmo Souza e de Marlene Silva. A pretendente: ALINE NUNES, profi ssão: atuaria, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa - SP, data-nascimento: 
18/05/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Israel 
Ferreira Antunes e de Irani Cicera Ferreira Antunes.

O pretendente: RODRIGO OLIVEIRA CRUZ, profi ssão: auxiliar de operações, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 
27/09/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos 
Alberto da Cruz e de Odete de Oliveira Cruz. A pretendente: PRISCILA SILVA JORGE, 
profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Mariana - SP, data-nascimento: 14/10/1986, residente e domiciliada nesta Capital, 
São Paulo - SP, fi lha de José Abilio Jorge e de Aparecida da Silva Jorge.

O pretendente: BRUNO PENA DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, data-nascimento: 22/09/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Luiz da Silva e de 
Leonice Pena da Silva. A pretendente: MARIA PERPETUA DE JESUS MOTA, 
profi ssão: copeira, estado civil: solteira, naturalidade: em Euclides da Cunha - BA, 
data-nascimento: 24/11/1968, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Alice de Jesus Mota.

O pretendente: RENATO MASSI PEREIRA, profi ssão: programador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 07/01/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo de Araujo 
Pereira e de Vilma Massi Pereira. A pretendente: ANA CAROLINA GARCIA CRE-
MASCO, profi ssão: diretora pedagógica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 21/05/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luis Carlos Cremasco e de Jurema Simões 
Garcia Cremasco.

O pretendente: MÁGNO ANGÉLICO, profi ssão: operador de transpaleteira, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em pau dos ferros - RN, data-nascimento: 18/05/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edigar Angélico 
e de Margarida Maria Angélica. A pretendente: HELEN CRISTINE REZENDE, 
profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Ca-
pital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 05/03/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Donizetti Aparecido Rezende e de Lenita Helena 
dos Santos Rezende.

O pretendente: DANIEL BASSO, profi ssão: professor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Mauá - SP, data-nascimento: 26/07/1980, residente e 
domiciliado em Mauá, São Paulo - SP, fi lho de Oltivio Basso e de Anesia Alves Basso 
. A pretendente: ADRIANA ROBERTA MUNHOZ, profi ssão: analista de recursos 
humanos, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 
10/03/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eudilio 
Giroto Munhoz e de Marlene Dalva Munhoz.

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: CLÁUDIO AUGUSTO SOARES DE ANDRADE, divorciado, 
profi ssão engenheiro, nascido em Juiz de Fora - MG, no dia 03/07/1970, residente e 
domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Cláudio Lúcio Teixeira de Andrade 
e de Maria Estela Soares de Andrade. A pretendente: MARCELE HEGOUET 
DE SOUZA, solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em Salvador - BA, no dia 
04/10/1979, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Edgar 
Rocha de Souza e de Maria das Graças Hegouet de Souza.

O pretendente: IRINEU ALEXANDRE STRUMIELLO, solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 05/06/1972, residente e domiciliado na Vila Olímpia, 
São Paulo - SP, fi lho de Irineu Strumiello e de Ida Smaniotto Strumiello. A pretendente: 
LUCIA ERREIRO DE SOUSA, divorciada, profi ssão aposentada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 08/09/1966, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, 
fi lha de Lourival Geraldo de Sousa e de Anna Erreiro de Sousa.

O pretendente: JOÃO PAULO DE OLIVEIRA STOHLER, divorciado, profi ssão 
empresário, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 24/09/1984, residente e domiciliado 
na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Sergio Sampaio Stohler e de 
Elizabeth de Oliveira Stohler. A pretendente: GABRIELA CARREIRO BOGOEWICH, 
solteira, profi ssão procuradora da fazenda nacional, nascida no Rio de Janeiro - RJ, 
no dia 25/12/1988, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, 
fi lha de José Inacio Bogoewich e de Célia Maria Carreiro.

O pretendente: JOSÉ WERNECK MARINHO FONTES, solteiro, profi ssão bancário, 
nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 01/09/1992, residente e domiciliado no Itaim Bibi, 
São Paulo - SP, fi lho de Reginaldo Marinho Fontes e de Ada de Figueiredo Werneck. A 
pretendente: CAROLINE MARQUES RAMOS, solteira, profi ssão bancária, nascida 
em Ribeirão Pires - SP, no dia 04/05/1991, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São 
Paulo - SP, fi lha de João Carlos Ramos e de Maria Regina Marques Ramos.

O pretendente: ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI, divorciado, profi ssão advogado, 
nascido em Mogi Mirim - SP, no dia 09/12/1967, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osmar Mazzotini e de Izolete Aparecida Antunes 
Mazzotini. A pretendente: MIRIAN DE OLIVEIRA, divorciada, profi ssão empresária, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 25/07/1963, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José de Oliveira e de Marly Augusto de Oliveira.

O pretendente: RENATO MONTEIRO DE OLIVEIRA RUSSO, solteiro, profi ssão 
engenheiro químico, nascido em Itanhandu - MG, no dia 24/04/1989, residente e 
domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Gouvêa 
Russo e de Sandra Monteiro de Oliveira. A pretendente: LUIZA LIMA EUGÊNIO, 
solteira, profi ssão economista, nascida em Belo Horizonte - MG, no dia 14/08/1991, 
residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Marconi 
Eugenio e de Dulcimar Lima Eugenio.

O pretendente: ADRIANO BITTAR DE BALBINA, solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 08/05/1985, residente e domiciliado no Itaim Bibi, 
São Paulo - SP, fi lho de José Gonçalves de Balbina e de Virginia Bittar. A pretendente: 
TALITA CHIODI OGASSAWARA, solteira, profi ssão empresária, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 20/06/1986, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Massaru Ogassawara e de Sonia Solange Chiodi Ogassawara.

O pretendente: DANIEL KUK FAZIO, solteiro, profi ssão advogado, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 17/11/1979, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - 
SP, fi lho de Celso Frederico Fazio e de Theresa Mei Hwa Kuk Fazio. A pretendente: 
IRENE CHIEH MING MA, solteira, profi ssão pesquisadora de design, nascida 
em Califórnia - EUA, no dia 27/11/1982, residente e domiciliada em São Franciso, 
Califórnia - EUA, fi lha de James Shoa Wen Ma e de Vivian Li-Hsiang Chiu.

O pretendente: GABRIEL KENJI UEMOTO TOLLER CORREIA, solteiro, profi ssão 
bancário, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 21/12/1989, residente e 
domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Milton Toller Correia e de Simone 
Roberta Uemoto Correia. A pretendente: MILENA RAQUEL DE CARVALHO, 
solteira, profi ssão engenheira, nascida em Cuiabá - MT, no dia 18/08/1994, residente 
e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Alexandre Augusto Araújo de 
Carvalho e de Silvia Regina Araujo de Carvalho.

O pretendente: DANILO KUROTAKI OKAZAKI, solteiro, profi ssão auditor, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 20/10/1987, residente e domiciliado na Aclimação, São 
Paulo - SP, fi lho de Jorge Massamitsu Okazaki e de Mary Chidori Kurotaki Okazaki. 
A pretendente: PAULA PATRÍCIA SEKIGUCHI, solteira, profi ssão auditora, nascida 
em Guarulhos - SP, no dia 25/08/1988, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, 
São Paulo - SP, fi lha de Akinori Sekiguchi e de Paula Cristina da Silva Sekiguchi.

O pretendente: DIOGO ANTONIO DE CARVALHO SELINGARDI, solteiro, profi ssão 
economista, nascido no São Paulo - SP, no dia 29/11/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Antonio Ungaretti Selingardi e de Lydia 
Christina de Carvalho Ungaretti Selingardi. A pretendente: BÁRBARA MARQUES 
ANGINONI, solteira, profi ssão enfermeira, nascida no São Paulo - SP, no dia 
30/11/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Anginoni e de Teresinha de Jesus Marques Anginoni.

O pretendente: THIAGO HIDEO MAEBARA, solteiro, profi ssão servidor público, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 15/04/1980, residente e domiciliado no Jardim 
Anália Franco, São Paulo - SP, fi lho de Julio Kiyotaka Maebara e de Izabel Cristina 
Maebara. A pretendente: FABÍOLA ANDRADE FERREIRA GIRARDIN PIMENTEL, 
solteira, profi ssão servidora pública, nascida em Rio de Janeiro - RJ, no dia 25/03/1980, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valmir Magalhães 
Girardin Pimentel e de Maria Lucia Andrade Ferreira Girardin Pimentel.

O pretendente: FELIPE JORGE PUBLIERI, solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 18/07/1988, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São 
Paulo - SP, fi lho de Paulo Geraldo Puglieri e de Laura Helena Jorge. A pretendente: 
CAMILA MARTINS DE MELO, solteira, profi ssão modelo, nascida em Campo 
Grande - MT, no dia 21/11/1985, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - 
SP, fi lha de Marcos Almeida de Melo e de Erezilda Pinto Martins.

O pretendente: CARLOS DELBIANCO NETO, solteiro, profi ssão publicitário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 25/02/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Carlos Delbianco Filho e de Aparecida Carneiro Delbianco. A 
pretendente: EMANUELLA MAYUMI DE CAMPOS KOMATSU LEITE DE SOUZA, 
solteira, profi ssão arquiteta, nascida no Registro - SP, no dia 27/10/1988, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Zacarias Tomoki Komatsu Leite 
de Souza Filho e de Maria Aparecida de Campos Komatsu Leite de Souza.

O pretendente: JULIO DE SOUZA COMPARINI, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em Registro - SP, no dia 23/04/1986, residente e domiciliado na Vila Olímpia, 
São Paulo - SP, fi lho de João Baptista Comparini e de Rita Beatriz Fregonese de Souza 
Comparini. A pretendente: HELLEN CRISTINA DO LAGO RAMOS, divorciada, 
profi ssão defensora pública, nascida em Iepê - SP, no dia 03/03/1983, residente e 
domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Jurandir Ramos da Silva e de 
Edna Pereira do Lago Ramos.

O pretendente: VINICIUS MEIRELES ALEIXO, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em Juiz de Fora, MG, no dia 06/04/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho Silvério Marcolongo Aleixo e de Regina Célia de 
Olievira Meireles Aleixo. A pretendente: ANA LIVIA GARCIA PASCOM, solteira, 
profi ssão médica, nascida em Neves Paulista - SP, no dia 24/05/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Luiz Pascom e de Maria 
Gloria Manzano Garcia Pascom.

O pretendente: GERMANO JOSÉ DE SOUSA, solteiro, profi ssão controlador de 
acesso, nascido em Itarema - CE, no dia 23/05/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Estevão de Sousa e de Maria de Fátima 
Sousa. A pretendente: GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA, solteira, profi ssão gerente 
comercial, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/09/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Edmilson de Oliveira e de Maria 
Glaucimar Alves de Oliveira.

O pretendente: FELIPE CHIES, solteiro, profi ssão empresário, nascido no São Paulo 
- SP, no dia 18/12/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Enzo Chies e de Marili Boucher Chies. A pretendente: ISABELA MARCONDES 
KHZOUZ, solteira, profi ssão empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia 
02/03/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alberto 
Khzouz e de Beatriz Galvano Marcondes Khzouz.

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

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: ADÃO INÁCIO, estado civil divorciado, profi ssão contabilista, nascido 
em Arapongas - PR, no dia 28/07/1951, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Geraldo Inácio e de Merenciana de Paula. A pretendente: EDNA 
COSTA, estado civil solteira, profi ssão produtora de eventos, nascida nesta Capital, 
Tatuapé - SP, no dia 02/11/1960, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de José Costa de Souza e de Maria do Carmo Souza.

O pretendente: JORDAN DOS SANTOS FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista fi scal, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 20/05/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Lucas Alves Ferreira Filho e de 
Elisete dos Santos Ferreira. A pretendente: MAÍRA KIRIYAMA, estado civil solteira, 
profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 28/02/1986, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Hamilton Kiriyama e de Maria 
Elizabeth Barboza Kiriyama.

O pretendente: JOSÉ RUBENIG MIRANDA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de serralheiro, nascido em Candido Mendes - MA, no dia 13/12/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ribamar Teixeira e de 
Ruthlene Miranda da Silva. A pretendente: DEUZANIRA DE JESUS ARAUJO, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Turiaçu - MA, no dia 26/10/1980, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimunda Araujo Ferreira.

O pretendente: RAFAEL DE CASTRO AMARAL, estado civil solteiro, profi ssão enge-
nheiro ambiental, nascido nesta Capital, Consolação - SP, no dia 26/08/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Joaquim Amaral e de 
Salete de Castro Amaral. A pretendente: ALINE DE MOTA FERREIRA, estado civil sol-
teira, profi ssão arquiteta, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 11/09/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Florêncio Ferreira Filho 
e de Maria Rita da Mota Ferreira.

O pretendente: FELIPE SATOSHI NAKAZATO, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
eletrônico, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 11/07/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Tsunemitsu Nakazato e de Lurdes 
Marie Hocama Nakazato. A pretendente: THAYS DEYKO TAIRA, estado civil solteira, 
profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 08/05/1991, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Choco Taira e de Mary Keyko 
Novalo Taira.

O pretendente: FAUSTINO DE SOUZA ALVES, estado civil divorciado, profi ssão agente 
de regulação, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 10/09/1964, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Zacarias de Souza Alves e de 
Maria Francisca de Souza Alves. A pretendente: KATIA CRISTINA MARTINEZ, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 
11/10/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Romeu 
Martinez e de Catarina Augusta Vieira.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARQUES, estado civil solteiro, profi s-
são analista administrativo, nascido em Araguari - MG, no dia 10/04/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Moisés de Oliveira Marques e de 
Lucila Neves Pereira Rosa Marques. A pretendente: GISLANIA DOS SANTOS BISPO, 
estado civil solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, nascida em São Bernardo do Campo 
- SP (1º Subdistrito), no dia 08/04/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Martins de Jesus Bispo e de Maria Valdilene Beserra dos Santos.

O pretendente: LEANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA PENTEADO, estado civil 
solteiro, profi ssão barbeiro, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 13/01/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Willian Penteado e de 
Neusa de Oliveira. A pretendente: SUELLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 
25/02/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro 
Luiz Ferreira da Silva e de Suelma Cristina da Silva.

O pretendente: MAMADOU BADAR TALL, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido no Senegal, no dia 19/10/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Magatte Tall e de Dior Thiam. A pretendente: MICHELE SILVA DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Carapicuíba - SP, no 
dia 29/07/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dionisio 
Eustachio dos Santos Filho e de Salete Silva dos Santos.

O pretendente: SIDNEY DE ARAUJO RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
em manutenção, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 10/06/1972, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Rodrigues e de Ana de 
Araujo Rodrigues. A pretendente: FABIANA ARRUDA, estado civil divorciada, profi ssão 
atendente, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia 21/03/1977, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adalgisa Arruda Nascimento.

O pretendente: BRUNO SOARES DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão gesseiro, 
nascido em Sapé - PB (Registrado em Cuité de Mamanguape - PB), no dia 13/06/1993, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto de Lima 
e de Maria de Lourdes Soares de Lima. A pretendente: THAYNÁ DE LIRA PEREIRA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Mongaguá - SP, no dia 19/03/1996, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcelo Pereira e de 
Cristiane dos Santos Lira.

O pretendente: EDNALDO DE FREITAS MAIA, estado civil solteiro, profi ssão advoga-
do, nascido nesta Capital, Limão - SP, no dia 23/09/1979, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Miranda Maia e de Maria Adir de Freitas 
Maia. A pretendente: VIVIANI ALVES MONTICELLI, estado civil solteira, profi ssão 
autônoma, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 25/05/1984, residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marco Antonio Monticelli e de Liliam 
Cristina Alves Monticelli.

O convivente: CAIO SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nasci-
do nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 02/06/1993, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Soares da Silva e de Silenita dos Santos. 
A convivente: MELLYSSA AGUIAR, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida 
nesta Capital, Cambuci - SP, no dia 04/01/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Aparecido Rodrigues de Aguiar e de Estrella Alvarez de Aguiar.

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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: RAFAEL ANTONIO WALD REISSMANN, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, administrador, natural do Rio de Janeiro, RJ, no dia (30/11/1992), residente e 
domiciliado no 134, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Reissmann 
e de Maria Amelia Wald Reissmann. A pretendente: ISADORA DE ARAUJO CINTRA 
PEREIRA, de nacionalidade brasileira, solteira, advogada, natural de Araçatuba, SP, no 
dia (27/05/1993), residente e domiciliada no Jardim Paulistano, São Paulo, SP, fi lha de 
Sérgio Villas Bôas Pereira e de Ana Silvia de Araujo Cintra Pereira.

TSE reprova contas partidárias 
do PT relativas a 2013

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) reprovou ontem (11) 
as contas do Diretório Nacional 
do PT relativas ao ano de 2013. 
Por unanimidade, os ministros 
entenderam que o PT deve 
devolver aos cofres públicos R$ 
5,2 milhões por irregularidades 
encontradas pelos técnicos 
do tribunal e que não foram 
esclarecidas pela legenda. 
Entre as irregularidades, estão 
despesas com fretamento de 
aeronaves com recursos do 
Fundo Partidário sem compro-
vação do nome dos passageiros 
e da vinculação das viagens a 
atividades partidárias, além do 
recebimento de recursos de 
origem não identifi cada. 

Os técnicos apontaram ain-
da e falta de comprovação da 
aplicação mínima do Fundo 
Partidário em programas de 
incentivo à participação de 
mulheres na política. Na mesma 
sessão, os ministros aprovaram 
com ressalvas as contas par-

tidárias do PSOL relativas ao 
exercício de 2013. Com a deci-
são, a legenda deverá devolver 
aos cofres públicos R$ 151 mil 
por algumas irregularidades 
encontradas, como falta de 
comprovação de 5% dos re-
cursos do Fundo Partidário em 
políticas de incentivo à partici-
pação de mulheres na política 
e pagamento de juros com os 
recursos do fundo, conduta não 
prevista em lei. 

Durante o julgamento, a 
defesa do PT defendeu a regu-
laridade das contas, e informou 
que os passageiros das aerona-
ves eram dirigentes do partido 
que viajaram para participar de 
eventos políticos vinculados às 
atividades partidárias. A defesa 
do PSOL argumentou que o 
partido teve difi culdades para 
comprovar a aplicação de re-
cursos do Fundo Partidário em 
políticas de incentivo à parti-
cipação de mulheres (ABr). 
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Especial

Nova lei visa tornar o acesso ao 
crédito mais fácil e com juros 
menores para consumidores 
e empresas que honram seus 
compromissos fi nanceiros

Com a publicação no Diário Ofi cial da União da lei que 
desburocratiza as regras do Cadastro Positivo (Lei 
Complementar 166), começam a contar os prazos 

para o novo modelo entrar em operação. Pelos próximos 
90 dias, haverá uma campanha de comunicação para 
conscientizar os consumidores sobre as novas regras. Já 
as informações do banco de dados estarão disponibilizadas 
para o mercado de crédito daqui a 150 dias.

Na avaliação do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL), a principal consequência da nova lei será democra-
tizar o acesso ao crédito e possibilitar juros menores para 
consumidores e empresas que honram seus compromissos 
fi nanceiros. Além disso, haverá um estímulo à competição 
entre instituições fi nanceiras e varejo.

Confi ra abaixo, como funcionará o novo Cadastro Positivo.
 

1. O que é o Cadastro Positivo? Qual sua 
fi nalidade? 

Diferentemente do Cadastro Negativo, que aponta so-
mente a situação atual de restrição ao crédito, o Cadastro 
Positivo é um banco de dados que apresenta o histórico 
de pagamentos realizados pelos consumidores. Trata-
-se de um serviço gratuito em que todos têm direito de 
participar. Sua fi nalidade é possibilitar aos consumidores 
acesso ao crédito com mais 
facilidade e juros menores 
(de acordo com a análise das 
empresas credoras), pois com 
seu histórico de pagamento 
disponível, eles conseguirão 
dar mais insumo às empresas 
no momento da análise de 
crédito. As informações do 
histórico de pagamentos dos 
consumidores que constarem 
no Cadastro Positivo serão 
utilizadas única e exclusiva-
mente para subsidiar a análise 
de crédito.

 

2. Qual a principal mudança aprovada pelo 
Congresso na lei do Cadastro Positivo?  

A principal mudança é no formato de entrada dos consu-
midores no Cadastro Positivo. Com o novo modelo, todos 
os consumidores passam a participar automaticamente do 
banco de dados. Mas os consumidores não são obrigados a 
permanecer na base do Cadastro Positivo e podem pedir 
a exclusão de seus dados, de forma gratuita, a qualquer 
momento. Assim como podem voltar quando quiserem. 
Os consumidores poderão solicitar o cancelamento de seu 
Cadastro Positivo pelo SAC 0800 887 9105. As informações 
saem automaticamente do banco de dados e não fi cam mais 
acessíveis para a consulta, seja do próprio consumidor ou 
das empresas que concedem crédito.

 

Cadastro Positivo: o que 
muda para o consumidor?

3. Quais são as principais vantagens do 
Cadastro Positivo para os consumidores?

As principais vantagens do Cadastro Positivo são pro-
porcionar aos consumidores uma análise de crédito mais 
abrangente e assertiva, possibilitar que eles negociem 
melhores prazos e taxas de juros, de acordo com a análise 
de cada empresa, e facilitar a aprovação de empréstimos 
e fi nanciamentos. A expectativa é que o Cadastro Positivo 

democratize o acesso ao 
crédito incluindo pessoas 
que até então não tinham 
essa oportunidade.

 

4. Quais as 
desvantagens que o 
consumidor terá ao 
pedir sua exclusão 
do Cadastro 
Positivo?

Uma das principais des-
vantagens é que a avaliação 
de crédito do consumidor 
será realizada com base 

nas informações restritivas, fornecendo ao mercado uma 
visão parcial do seu histórico de pagamento. Dessa forma, 
no momento da análise de crédito, as informações de paga-
mentos do seu Cadastro Positivo não serão consideradas.

 

5. Um consumidor com histórico de bom 
pagador que, eventualmente, se esquecer de 
pagar uma conta terá seu Cadastro Positivo 
prejudicado?

Na análise de crédito, as empresas tendem a atribuir um 
peso maior ao conjunto das informações que compõem 
o Cadastro Positivo, ou seja, a todo o seu histórico, não 
apenas a um evento isolado.

 

6. As empresas também serão inseridas 
automaticamente no Cadastro Positivo?

Sim. Todas as regras e benefícios que são direcionados 
aos consumidores pessoas físicas também devem ser con-
siderados para as empresas, pois todas têm algum tipo de 
relacionamento comercial com fornecedores e clientes e, 
portanto, também terão um histórico de pagamentos.

 

7. Por que o SPC Brasil afi rma que os juros 
cobrados do consumidor poderão cair com o 
Cadastro Positivo?

O acesso ao histórico de pagamento dos consumidores pelas 
empresas que concedem crédito possibilita uma análise mais 
abrangente e assertiva, melhorando a qualidade da oferta do 
crédito. Com isso, a expectativa é que haja uma diminuição 
da inadimplência, fato que abre espaço para a redução da 
taxa de juros, principalmente para os consumidores com 
um histórico de pagamentos em dia. Essa tendência já foi 
observada em diversos países ao longo dos anos após a 
implantação do Cadastro Positivo. Além disso, o Cadastro 
Positivo incentiva a redução de juros via competição entre as 
empresas que concedem crédito, pois informações que antes 
só as instituições fi nanceiras de grande porte possuíam, agora 
são compartilhadas com o mercado de crédito como um todo. 
Essa redução só pode ser quantifi cada pelas empresas que 
concedem crédito de acordo com seus parâmetros internos.

 

8. Como é feita a formação do score do 
Cadastro Positivo?

O score de crédito é resultado da análise estatística dos 
hábitos de pagamento do consumidor, do seu relacionamen-
to com o mercado e de seus dados cadastrais. O peso de 
cada uma dessas informações é defi nido de acordo com um 
estudo do comportamento histórico de grupos de indivíduos 
com características fi nanceiras parecidas. Desse modo, 
estatisticamente, é possível comparar as características 
de um consumidor específi co com outros do mesmo grupo 
para o cálculo da nota do score. Assim que o novo Cadastro 
Positivo entrar em operação, o consumidor pode acessar 
seu histórico de pagamentos gratuitamente pela internet 
em sua área logada no site do SPC Brasil ou por telefone, 
por meio do SAC 0800 887 9105 (AI/CNDL-SPC Brasil).

Evento do Serasa voltado para a população negociar e regularizar débitos existentes
com credores dos mais variados segmentos.
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Com o novo modelo, todos os consumidores passam a participar automaticamente do banco de dados.
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