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“Aceita o conselho 
dos outros, mas 
nunca desistas 
da tua própria 
opinião”.
William Shakespeare (1564/1616)
Poeta, dramaturgo e ator inglês

Para informações sobre o

faça a leitura do
QR Code com seu celular

MERCADOMERCADO
FINANCEIROFINANCEIRO

O ministro do STF, Ale-
xandre de Moraes, 
decidiu  manter a tra-

mitação do inquérito aberto 
pela própria Corte para apurar 
notícias falsas (fake news) e 
ofensas contra ministros do 
tribunal. A decisão foi tomada 
após a procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, 
decidir arquivar a parte do 
inquérito que deveria caber 
legalmente à PGR. 

Moraes é o relator do caso. 
Apesar da decisão de Dodge, 
o inquérito vai continuar em 
andamento porque o MP, no 
entendimento do ministro, não 

Moraes mantém inquérito 
para apurar fake news 
após PGR arquivar

pode arquivar a investigação. 
Após a decisão, o caso deverá 
ser prorrogado por mais 90 dias. 

Apesar de a procuradora 
entender que o arquivamento 
é um procedimento próprio 
da PGR e irrecusável, Moraes 
tomou a manifestação com uma 
solicitação e entendeu que a 
medida precisa ser homologada 
pelo STF. “Não se confi gura 
constitucional e legalmente 
lícito o pedido genérico de 
arquivamento da PGR, sob o 
argumento da titularidade da 
ação penal pública, impedir 
qualquer investigação que não 
seja requisitada pelo Ministério 

Público”, disse Moraes. 
Mais cedo, em manifestação 

enviada à Corte, Dodge se po-
sicionou contra o andamento 
da investigação, por entender 
que foi desrespeitado “o devi-
do processo legal e ao sistema 
penal acusatório estabelecido 
na Constituição de 1988”. Com 
base nesse entendimento, o 
MP é o responsável pela condu-
ção da investigação criminal, 
e o Judiciário somente pelo 
julgamento. 

“O ordenamento jurídico 
vigente não prevê a hipótese 
de o mesmo juiz que entende 
que um fato é criminoso deter-

Ministro do STF, Alexandre de Moraes.

O BNDES disponibilizará
R$ 500 milhões e abrirá uma 
linha de crédito especial para 
caminhoneiros autônomos. Os 
recursos deverão ser usados para 
aquisição de pneus e manutenção 
dos veículos. O crédito faz parte 
de um pacote de medidas anun-
ciadas ontem (16) pelo governo 
federal para atender o setor de 
transporte de cargas do país. 

“Nós temos que lidar com 
uma realidade que é a escolha 
que o Brasil fez há cinco déca-
das, do modal rodoviário, e que 
precisa ser enfrentada para ga-
rantir respeito e valorização do 
trabalhador e o abastecimento 
da população brasileira”, disse 
o ministro da Casa Civil, Onyx 

Na expectativa de que a re-
forma da Previdência avance 
nesta semana na Câmara, o 
secretário de Previdência, Ro-
gério Marinho, um dos fi adores 
do texto proposto pelo governo, 
alertou que a sociedade tem 
pressa e quer a aprovação da 
mudança legislativa. Depois de 
explicar detalhes da proposta 
em um debate com deputados 
na manhã de ontm (16), reafi r-
mou que todos reconhecem a 
necessidade da reforma.

Mesmo os que não apoiam a 
proposta do governo têm apre-
sentando sugestões. “Ninguém 
pode negar a necessidade de 
reestruturação do sistema 
previdenciário e o défi cit, que 
é cruel com os mais pobres. Ou 
nós enfrentamos isso, ou vamos 
continuar prejudicando quem 
já sofre mais”, afi rmou Mari-
nho. O texto está em debate 
na CCJ da Câmara e deveria 
ter sido discutido na reunião 
de segunda-feira (15), mas a 
discusão acabou sendo adiada 
por uma inversão de pauta 
que priorizou a votação do 
orçamento impositivo. 

O presidente da Casa, Rodri-
go Maia, pediu que os parlamen-
tares se concentrem para que a 
reforma seja votada hoje(17). 
“Acredito no espírito público 
do Parlamento. Se acham que é 

Secretário de Previdência e 

Trabalho, Rogério Marinho.

O ministro da Justiça, Sergio 
Moro, afi rmou que a “imprensa 
livre é fundamental para uma 
democracia” e que tem papel 
essencial num país. Mas obser-
vou que “isso não impede que 
sejam adotadas outras formas 
de comunicação”. Moro deu 
as declarações em entrevista 
à jornalista Roseann Kennedy, 
na estreia do programa Impres-
sões que foi ao ar ontem, (16), 
na TV Brasil.

Novato nas redes sociais, 
Sergio Moro escolheu o Twit-
ter para ter uma comunicação 
direta com a população, sem a 
necessidade de intermediado-
res. Ele estreou neste mês e, 
em quinze dias, já tem mais de 
600 mil seguidores. Percebeu, 
porém, que as redes sociais, 
muitas vezes, têm um ambiente 
belicoso e aconselha: “Tem de 
tomar um pouco de cuidado. 
Tem que pensar assim: você 
falaria para aquela pessoa isso 

Ministro da Justiça, Sergio Moro, concede entrevista

a Roseann Kennedy, na TV Brasil.
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Os ovos de Páscoa de até 100 
gramas vão pesar mais no bolso 
do consumidor este ano. O 
produto está com preço médio 
de R$ 36,73, cerca de 40,52% 
mais caro em comparação a 
igual período de 2018, quando 
o valor cobrado era R$ 26,14. O 
aumento apurado em 2019 para 
ovos de 400 gramas alcançou 
8,25%, com valor de R$ 49,59; 
em 2018, esses produtos cus-
tavam R$ 45,81.

A pesquisa do Instituto Bra-
sileiro de Economia da FGV 
(Ibre/FGV) considerou preços 
coletados até a primeira sema-
na de abril de ovos de diversos 
tamanhos, do nº 9 até o nº 20, 
que variam de 100 gramas a 
400 gramas. O preço médio dos 
de 100 gramas até 400 gramas 
fi cou em R$ 40,63, elevação 
de 10,22% frente aos produtos 
vendidos no ano passado, supe-
rando a variação acumulada em 

Marcelo Camargo/ABr

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) disse que 
impetrou habeas corpus ontem (16) junto ao STF 
para trancar o inquérito contra o site O Antagonista 
e a revista Crusoé. “Espero sinceramente que o 
Plenário do Supremo Tribunal Federal entenda que 
o interesse público sempre deve estar um degrau 
acima dos direitos individuais”.

Além disso, o senador quer garantir a liberdade 
de expressão desses veículos de comunicação para 
publicar notícia com denúncia contra o presidente 
do STF, ministro Dias Toffoli. Para Jorge Kajuru, a 

decisão do ministro Alexandre de Moraes de tirar 
do ar a notícia contrária a Dias Toffoli fragiliza a 
democracia e fere a liberdade de imprensa.

“O argumento de defender as instituições de-
mocráticas, ao censurar o site O Antagonista e 
a revista Crusoé, o Supremo Tribunal Federal, 
na pessoa de seu presidente, do seu integrante, 
Alexandre de Moraes, fez justamente o contrário: 
fragilizou a democracia e vilipendiou os direitos 
constitucionais mais caros ao povo brasileiro”, 
avaliou Kajuru (Ag. Senado).

Marcelo Camargo/ABr

Contas com o Fisco
A duas semanas dias do fi m 

do prazo, menos da metade dos 
contribuintes acertou as contas 
com o Fisco. Até as 17h de ontem 
(16), a Receita recebeu 14.280.368 
declarações do IRPF, o equivalente 
a 46,8% do esperado para este ano. 
O prazo para envio da declaração 
começou em 7 de março e vai até 
o próximo dia 30 de abril. A expec-
tativa da Receita é receber 30,5 
milhões de declarações neste ano.

O senador Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE) apresentou 
ontem (16) uma denúncia 
de crime de responsabilidade 
contra os ministros Alexandre 
de Moraes e Dias Toffoli, do 
STF. Ele alega que os ministros 
incorreram em abuso de poder 
ao instaurarem um inquérito e 
executarem medidas judiciais 
por conta própria, sem a parti-
cipação do Ministério Público.

O pedido também será subs-
crito por outros senadores. Já 
estão confi rmados os apoios 
de Randolfe Rodrigues (Rede-
-AP), Lasier Martins (Pode-
-RS), Jorge Kajuru (PSB-GO) 
e Reguffe (sem partido-DF). 
A denúncia pode levar ao im-
peachment de Toffoli, que é 
presidente do STF, e de Mora-
es. “O desrespeito desses dois 
ministros ao básico do direito 
brasileiro exige uma reação. 
Eles avançaram qualquer li-
nha razoável na democracia. 
Abusaram fl agrantemente do 
poder que têm para constran-
ger denunciantes e críticos”, 
afi rmou o senador.

No fi m do mês de março, Dias 
Toffoli instaurou um inquérito 
para investigar injúrias e amea-
ças virtuais contra ministros 
do STF. Nomeado relator do 
inquérito, Alexandre de Moraes 
expediu mandados de busca e 
apreensão contra sete cidadãos 
e determinou o bloqueio das 
suas redes sociais. Moraes tam-
bém ordenou que uma revista 
retirasse do ar uma reportagem 
que citava Toffoli, mencionado 
em um depoimento no âmbito 
da Operação Lava-Jato.

Senador Alessandro Vieira 

(Cidadania/SE).
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minar a instauração e designar 
o responsável por essa inves-
tigação”, diz Dodge. A decisão 

da procuradora foi anunciada 
após Alexandre de Moraes 
autorizar a Polícia Federal a 

realizar na manhã de ontem 
buscas e apreensões contra 
quatro pessoas (ABr).

“Imprensa livre é fundamental para 
uma democracia”, afi rma Sergio Moro

problema nisso. “Não tem nada 
negativo de ter a necessidade 
de conversar, de dialogar, de 
convencer, de ouvir bastante, 
para implementação dessas 
políticas públicas. Isso eu acho 
algo natural”, avaliou o ministro 
que revelou estar gostando da 
proatividade no Executivo e 
que, por hora, não sente sauda-
des do trabalho de magistrado. 

Entre as medidas em elabo-
ração está um projeto piloto 
que será implementado em 
cinco cidades e deve começar 
no segundo semestre deste 
ano. “O melhor policial é um 
poste de luz. Então você vai 
numa área degradada e olha, 
qual é problema ali? Não é 
simplesmente tirar o criminoso 
violento da rua. Isso é impor-
tante. Mas a gente precisa, 
também, restaurar áreas que 
estejam degradadas, pensar em 
políticas educacionais específi -
cas”, pontuou (ABr).

que você está escrevendo na 
rede social se estivesse frente 
a frente?”

Com os memes, ele não se 
incomoda e até sorri das brinca-
deiras, desde que não sejam de 
mau gosto. “Aquela pessoa que 
não consegue rir de si mesmo 
tem algum problema”. Um dos 
objetivos do ministro é apro-
veitar o ambiente virtual para 

explicar detalhes do pacote 
anticrime. Moro espera que o 
pacote seja aprovado até o fi m 
do ano e admitiu a possibilidade 
de aprimoramento da matéria 
durante as discussões. 

Embora defenda que sua 
atuação no ministério seja 
técnica, Moro sabe que agora 
também precisa fazer articu-
lação política e diz que não há 

Senadores pedem 
impeachment de Toffoli e 

Moraes por inquérito do STF

Alessandro citou ainda um 
ofício da procuradora-geral 
da República, Raquel Dodge, 
enviado ao tribunal ontem, 
que sugere o arquivamento 
do inquérito. No documento, 
Dodge afi rma que as decisões 
de Toffoli e Moraes confi guram 
“afronta” a princípios do orde-
namento jurídico, ao excluir o 
MP do papel de promotor de 
ações penais e ao concentrar 
todas as etapas do processo na 
fi gura do juiz.

A procuradora-geral acres-
centa, ainda, que o inquérito 
contraria o devido processo 
legal ao não delimitar a inves-
tigação, pois não estabelecer, 
de partida, quais fatos devem 
ser apurados. O pedido de im-
peachment segue para a Mesa 
Diretora e o presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre, deve 
decidir se ele será arquivado ou 
se terá prosseguimento (Ag.
Senado).

Ovos de Páscoa: 40% mais 
caros do que em 2018

12 meses (de maio de 2018 a 
abril de 2019) do IPC de 4,84%. 
No ano passado, a variação en-
contrada nos mesmos produtos 
frente à Páscoa de 2017 foi 
positiva em 0,08%, com valor 
médio dos ovos de R$ 36,86.

O preço de bombons e cho-
colates aumentou 5,24% nos 
últimos 12 meses, também 
acima do IPC (4,84%). Quando 
se compara abril contra março, 
porém, bombons e chocolates 
tiveram retração de 3,61%, 
com o IPC evoluindo 0,73% 
no período. “Este mês fi cou 
mais barato em relação ao mês 
anterior”, constatou o pesqui-
sador do Ibre, Igor Lino, que  
recomenda aos consumidores 
que conversem com os fi lhos 
e combinem o preço máximo 
que podem gastar. Outra solu-
ção mais barata é fazer o ovo 
de Páscoa em casa, lembrou o 
pesquisador (ABr). 

Reforma da Previdência: 
‘mais pobres têm pressa’

preciso se debruçar mais sobre 
o tema que o façam, mas quem 
tem pressa é a sociedade. A 
administração da União, dos 
estados e de municípios se 
dá sobre despesas primárias 
de manutenção e custeio e do 
pagamento de dívidas”, afi rmou 
Rogério Marinho.

Para o secretário, a reforma 
permitirá que o Estado brasilei-
ro deixe de atuar como “síndico 
de massa falida”, limitando-se 
à administração de folhas de 
pagamento, assistência e pre-
vidência. “Não sobram recursos 
para investirmos em saúde, 
educação, infraestrutura e na 
geração de emprego e renda”, 
lamentou (ABr).

Governo abre crédito para 
caminhoneiros autônomos

Lorenzoni. A falta de manuten-
ção de veículos é um dos prin-
cipais problemas, identifi cados 
em blitz da Polícia Rodoviária 
Federal, que impacta na segu-
rança das rodovias brasileiras. 

Manter as condições dos 
caminhões em ordem também 
tem um custo alto para os pro-
fi ssionais autônomos, segundo o 
ministro. O credito será limitado 
àqueles que possuem no máxi-
mo dois caminhões registrados 
em seu nome. A linha de crédito 
deverá ser ofertada, inicialmen-
te pelo Banco do Brasil e Caixa. 
Cada caminhoneiro terá direito 
a R$ 30 mil para comprar pneus 
e fazer a manutenção dos seus 
veículos (ABr).

Habeas corpus para evitar censura a veículos de imprensa
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Preparar as novas 
gerações para a vida
A cada dia que passa 

os problemas vão 

se avolumando. As 

novas gerações têm de 

ser preparadas para 

auxiliar na superação 

O padrão de ensino tem 
sido o de manter as 
pessoas acomodadas 

sem desenvolver o espírito 
inquiridor para conhecer a vida 
como ela é e para entender seu 
signifi cado. Assim, um povo 
com tendência à indolência 
acaba se acomodando de vez 
sem se esforçar para ter clareza 
e raciocinar com lucidez para 
tomar boas decisões. 

Temos de formar seres 
humanos de fato para que a 
sociedade possa evoluir con-
tinuadamente; para isso os 
jovens necessitam da apren-
dizagem social e emocional 
como dizem Daniel Goleman e 
Peter Senge, autores do livro 
‘O Foco Triplo’. Aqui estamos 
para alcançar evolução, assim 
sendo os relacionamentos de-
vem ser harmoniosos. 

Faltam a autoconsciência, a 
empatia e a clareza do próprio 
querer e no raciocinar para 
tomar decisões acertadas. Isso 
tudo é muito importante, mas 
o querer egoístico e a vaidade 
têm feito tudo desmoronar. A 
força vem da alma. Quando 
estamos em sintonia com o 
querer interior temos a mo-
tivação vinda do âmago; é a 
força de vontade. Sem ouvir 
a intuição, o querer não tem 
a força motivadora vinda de 
dentro. 

Nesse caso é o espírito que 
tem de ser forte para alcançar 
o que quer: ir em busca de 
seu objetivo, afastar os pensa-
mentos inúteis. Faltam amor e 
consideração e estímulos para 
as pessoas agirem com toda a 
sua capacidade e com atenção 
ao que fazem. Há muito ódio 
e insatisfação com a própria 
vida espalhados pelo mundo 
sob diversas formas. Progra-
mas para cultivar o amor e a 
consideração deverão ser o 
meio para humanizar o ensino. 

A situação é dramática, mais 
ainda quando se percebe que 
além da pobreza falta o bom 
preparo em grande parte da 
população o que agrava ainda 
mais as precárias condições 
de vida. E ainda mais, faltam 
modelos inspiradores para os 
jovens e pessoas em geral. Com 
toda riqueza natural o país 
é pobre, com rios poluídos, 
barragens detonadas e cidades 
ao abandono. Pequena parte da 

riqueza fi ca nas mãos de pou-
cos que não se preocupam com 
o país; o restante vai embora e 
a precarização avança.

Os seres humanos têm a 
mesma origem espiritual e é 
o desenvolvimento espiritual 
que assinala o grau de evolução 
que deveria estar em nível bem 
elevado para todos, mas ocor-
reu a inesperada estagnação. 
Compreender o eu interior im-
plica em ativar a intuição para 
que o eu possa se manifestar 
por meio dela. 

Enquanto havia grande 
facilidade em obter ganhos, 
tudo caminhava, mas agora 
não dá para continuar com o 
sistema da velha economia. 
Com estoques volumosos e 
capacidade ociosa surgem as 
instabilidades no comércio, 
nas fi nanças, no nível de em-
pregos, mas qual é a origem 
desse estado de instabilidade 
geral? Importa hoje, diante de 
tantos fracassos e misérias, 
saber o que está se armando 
no mundo?

Em geral, tudo funciona 
como se fosse um sistema 
bem ordenado, um conjunto 
de fatores bem encadeados. 
Compreender a lógica dos 
sistemas incentiva o trabalho 
da intuição que vai adquirindo 
uma visão mais ampla do todo. 
Mas hoje vivemos a fase da 
fragmentação geral. O plane-
ta está sendo sacudido pelos 
fenômenos naturais, mas os 
seres humanos pouco se ocu-
param em entender a natureza, 
promovendo a sua degradação 
em decorrência de seu desres-
peito às leis naturais. 

O homem quer impor a sua 
vontade sem observar como 
a natureza funciona e vai 
colhendo difi culdades em vez 
de o melhor que a natureza 
respeitada pode oferecer. No 
mundo materialista, a humani-
dade tem sido mantida distante 
da verdade espiritual da vida 
que se inscreve nas leis da na-
tureza. Tudo tem um sentido e 
um propósito, mas poucos que-
rem enxergar e compreender. 
Quem procurar seriamente vai 
achar. Conhecereis a Luz da 
Verdade e ela vos libertará, 
mas há que haver esforço e 
análises irrestritas. 

O tempo da indolência es-
piritual e da crença cega está 
fi ndando.

(*) - Graduado pela FEA/USP, 
coordena os sites (www.library.

com.br) e (www.vidaeaprendizado.
com.br). É autor dos livros: Nola – o 

manuscrito que abalou o mundo; 
Desenvolvimento Humano; O Homem 

Sábio e os Jovens, entre outros. 
E-mail: (bicdutra@library.com.br); 

Twitter: @bidutra7
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News@TI
Signify adquire a WiZ Connected 

@Signify (Euronext: LIGHT), líder mundial em iluminação, 
concordou em adquirir a WiZ Connected, desenvolvedora do 

ecossistema de iluminação conectado WIiZ Wi-Fi. A adição da WiZ 
permite que a Signify amplie sua liderança ao entrar no mercado 
de iluminação inteligente baseado em Wi-Fi. “Estamos muito 
satisfeitos em unir forças com os times da WiZ Connected que 
desenvolveram uma grande plataforma de tecnologia, permitindo-
-nos alcançar um número maior de consumidores no mercado 
crescente de iluminação baseado em Wi-Fi. Isso complementa 
perfeitamente as ofertas já existentes da Signify e nos ajudará a 
continuar oferecendo experiência rica em luz e intuitiva em uso 
para nossos clientes”, disse Eric Rondolat, CEO da Signify (https://
www.signify.com/pt-br).

Realizar compra parcelada em até 10X sem 
comprometer o limite do cartão

@Já pensou como seria legal se fosse possível pagar a mensalidade 
do seu plano de academia, clínica de tratamento estético, facul-

dade ou até mesmo aquele curso de inglês que você está querendo 
ingressar em até 10x sem juros no cartão e sem comprometer o limite 
do mesmo? Parece até loucura não é mesmo? Mas foi exatamente 
por apostar nessa inovação que a PagoLivre, uma empresa paulista-
na com pouco mais de 3 anos, vem crescendo e ganhando força no 
mercado brasileiro com soluções que tem como principal objetivo, 
proporcionar experiências inteligentes na compra e venda de serviços, 
tornando-se ainda uma fonte de captação de novos consumidores 
(www.pagolivre.com.br). 

ricardosouza@netjen.com.br

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Álvaro Camargo (*)

Lembra-se das pirâmides do Egito? Elas são 
produtos de projetos. Ao contrário da operação 

de rotina nas organizações, os projetos são esforços 
temporários que servem para gerar novos produtos, 
serviços ou resultados únicos. O lançamento de 
um novo modelo de automóvel é resultado de um 
projeto. Um novo medicamento para tratamento 
de câncer é resultado de um projeto. O lançamento 
da nova carteira eletrônica de motorista aqui no 
Brasil é resultado de um projeto. 

Com o advento das novas tecnologias, como big 
data, inteligência artifi cial, computação na nuvem 
e biotecnologia, estamos vivendo uma era doura-
da para os profi ssionais que gerenciam projetos. 
Nunca a humanidade fez tantos e tão variados 
projetos e que vão afetar de forma signifi cativa as 
futuras gerações.

O gerenciamento de projetos envolve todo um 
corpo de conhecimento científi co que atualmente 
se mostra bastante robusto e que é costumeira-
mente ensinado em escolas de negócios no mundo 
todo. Esse corpo de conhecimento envolve dez 
áreas distintas, dentre as quais se encontra a área 
de conhecimento denominada de Gerenciamento 
das Comunicações em Projetos.

Essa área busca defi nir os métodos, processos e 
as estratégias que serão utilizados para realizar a 
comunicação tanto com os integrantes da equipe 

Gerenciamento das comunicações em projetos: o que é 
isso e qual a sua importância?

Durante milênios o mundo foi movido pela rotina da produção agrícola. Na era industrial entramos em uma fase 
na qual passamos a produzir artigos industrializados em massa. Foi justamente a partir daí que o ser humano 
notou a necessidade de gerenciar projetos com métodos mais elaborados, embora já fi zesse isso há milênios

de um projeto quanto com atores externos. No 
tocante aos integrantes da equipe de projeto, as 
comunicações visam principalmente fazer com 
que as atividades de planejamento e de execução 
tenham o melhor desempenho possível. No tocan-
te às partes interessadas externas, a comunicação 
tem por objetivo principal a conquista de apoio 
para a realização do projeto ou minimização da 
oposição que é desfavorável ao mesmo.

Nesse contexto existem diferentes visões teóri-
cas de como a comunicação funciona, sendo que 
cada uma dessas visões se mostra adequada para 
atender a uma necessidade específi ca dos projetos. 
A visão teórica mais comum é o do modelo de envio 
e recepção de mensagens, na qual o emissor da 
comunicação envia alguma mensagem ao receptor 
através de algum canal de comunicação e espera 
a ação ou feedback do receptor. Trata-se de uma 
visão importante, já que a execução dos projetos 
depende, por exemplo, do envio de especifi cações 
e informações técnicas. 

Mas quando se trata de comunicação interpes-
soal, seja para motivá-las a fazer as atividades do 
projeto ou para buscar seu apoio, um modelo de 
comunicação muito interessante é o da autopoie-
sis. Nessa visão teórica, as pessoas envolvidas no 
processo de comunicação são vistas como enti-
dades que estão sujeitas a determinadas variáveis 
intrínsecas ao processo de comunicação entre seres 
humanos, que são: o sistema social vigente, o estado 

psíquico das pessoas envolvidas na comunicação e 
o nível de consciência de cada uma delas durante 
o processo de comunicação. 

Por fi m, existe também uma visão teórica 
importante quando se trata de obter o apoio ao 
projeto: a visão de que a comunicação é um espa-
ço de conquista. Trata-se de uma visão bem mais 
comum do que se possa imaginar. Os jornais, por 
exemplo, estão repletos de artigos e propaganda 
com opiniões que expressam pontos de vista des-
tinados a ganhar adeptos para alguma causa, para 
a compra de algum produto ou para convencer a 
opinião pública de algo.

Dominar os conceitos de comunicação em 
projetos é uma competência essencial para os 
profi ssionais que atuam em todas as áreas de 
atividade humana. E, embora parte da comu-
nicação possa ser automatizada facilmente por 
meios tecnológicos, o fato é que os seres humanos 
sempre serão necessários quando se trata de 
comunicação que envolve o convencimento ou 
a explicação de algo.

Ao leitor, deixo a seguinte pergunta para fi ns de 
refl exão: como anda a sua competência de geren-
ciar projetos e de se comunicar adequadamente 
para a realização dos seus projetos profi ssionais 
e pessoais? 

(*) É Professor de Gerenciamento de Projetos na IBE 
Conveniada FGV, autor de livros e artigos científi cos 

e consultor de empresas.

Publicidade abusiva 
em ovos de Páscoa

Uma pesquisa realizada pela ONG 
Idec (Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor), identifi cou ovos 
de chocolate destinados ao público 
infantil que apresentam algum tipo de 
publicidade abusiva. O levantamento 
foi feito entre os dias 20 e 29 de março 
em sites que vendem ovos de Páscoa. 

Os produtos com publicidade ilegal 
são de 9 marcas diferentes: D’elicce 
(14), Arcor (10), Kinder (8), Cacau 
Show (6), Top Cau (6), Nestlé (5), 
Lacta (4), Brasil Cacau (2) e Garoto 
(2). O Idec enviou uma carta notifi -
cando todas as marcas e aguarda uma 
resposta. Entre as práticas ilegais 
foram verifi cadas a utilização de 
linguagem infantil, efeitos especiais 
e excesso de cores; personagens ou 
apresentadores infantis; desenho ani-
mado ou de animação e promoções 
com brindes colecionáveis ou com 
apelos ao público infantil.

Para Ana Paula Bortoletto, nu-
tricionista e líder do Programa de 
Alimentação Saudável e Sustentável 
do Idec, apesar de a Páscoa ser uma 
data celebrada por muitas religiões 
como um período de refl exão e trocas 
entre as famílias, infelizmente a época 
se transformou em mais um momento 
para o consumismo desenfreado. “A 
publicidade dirigida ao público infan-
til estimula o consumo e ainda pode 
colocar a saúde das crianças em risco. 
Este ano, mais uma vez, pudemos 
constatar que essas práticas ilegais 
ainda se repetem”, afi rma (AI/Idec).

Assim que acabar o traba-
lho de resgate nos escombros 
dos prédios que desabaram 
na Muzema, na zona oeste 
do Rio de Jeneiro, na última 
sexta-feira (12), a prefeitura 
da cidade pretende demolir 
três prédios no condomínio 
Figueiras do Itanhangá. 
Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura e 
Habitação, serão demolidos 
“de imediato” os prédios ao 
lado da área do desabamento 
e o que fi ca logo acima deles.

Depois da derrubada, a 
secretaria informou que vai 
trabalhar para demolir todas 
as edifi cações irregulares no 
local, o que deve levar mais 
tempo, porque pode depen-
der inclusive de decisões 
judiciais. Até o momento, 
são contabilizados 13 prédios 
total ou parcialmente inter-
ditados por apresentarem 
riscos estruturais.

A prefeitura disse que 
qualquer ação só ocorrerá 
após a conclusão das buscas 
do Corpo de Bombeiros, que 

Até o momento, são contabilizados 13 prédios total ou 

parcialmente interditados.

Segundo pesquisa divul-
gada ontem (16), em 
São Paulo, pelo Centro 

de Integração Empresa-Escola 
(CIEE). Estudantes do sexo 
feminino são maioria no mer-
cado, respondendo por 65% 
das vagas ocupadas, com taxa 
de contratação de 30%.

A aprendizagem, outra mo-
dalidade de trabalho, voltada 
para jovens entre 14 e 24 anos, 
sendo a maioria (68.8%) for-
mada no ensino médio, apre-
sentou alta de 39,5%, passando 
de 109.966 postos no primeiro 
trimestre de 2018 para 153.452 
no mesmo período neste ano. 
Entre os aprendizes, o índice 
de contratação é de 25%. O 
superintendente do CIEE, 
Humberto Casagrande Neto, 
destacou que 27% da popula-
ção com até 24 anos está sem 
emprego no país. 

“O jovem é sempre demi-
tido em primeiro lugar, e é 

A aprendizagem, modalidade de trabalho para jovens entre

14 e 24 anos, com maioria formada no ensino médio,

apresentou alta de 39,5%.
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27% da população com até 24 
anos está sem emprego no país

O número de estagiários no país cresceu de 466.157 no primeiro trimestre do ano passado para 
576.983 no mesmo período deste ano, uma alta de 23,8%

Verde e Amarela, que pretende 
desburocratizar as relações 
trabalhistas. “Não confl ita [com 
o estágio e a aprendizagem]. 
Vejo com bons olhos,  como 
cidadão, como entidade. Não 
vejo que vá trazer problemas, 
não vejo concorrência. Isso 
vai trazer mais emprego, mais 
oferta”, disse.

O tempo médio de duração de 
cada estágio varia de 6,7 meses 
no Centro-Oeste a 7,9 meses na 
Grande São Paulo. Os cursos 
com maior número de estagiá-
rios são administração, pedago-
gia, direito, ciências contábeis, 
engenharia civil e engenharia 
de produção, nessa ordem. 
Segundo o superintendente de 
operações do CIEE, Marcelo 
Gallo, os principais requisitos 
que as empresas exigem dos 
estagiários são conhecimentos 
em informática (excel, word, 
power point e windows) e o 
domínio do inglês (ABr).

contratado mais tarde”, disse. 
Aumentar a qualidade e a for-
mação dos jovens é primordial. 
“A produtividade da economia 
brasileira é uma das menores do 
mundo. Até os argentinos estão 

acima. Os programas de estágio 
tem tudo a ver com a melhora 
da produtividade, essa pauta 
também está aqui”, completou.

Ele também defendeu a pro-
posta da Carteira de Trabalho 

Prefeitura vai demolir prédios na 
Muzema quando resgate acabar

trabalha ininterruptamente 
desde sexta-feira (12). Para 
que o salvamento pudesse 
ocorrer, a Secretaria Munici-
pal de Infraestrutura e Habi-
tação realizou o escoramento 
de prédios ao lado da área 
do desabamento, visando à 
segurança dos profi ssionais 
que atuam no local.

Desde o desabamento, a 

prefeitura informou que 60 
famílias já foram atendidas 
pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Direitos 
Humanos, sendo 38 desalo-
jadas e 14 desabrigadas. Não 
foi necessário acolhimento 
em abrigos porque as famí-
lias desabrigadas foram para 
casas de parentes e amigos 
(ABr).



O galo que canta 
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D - Trabalho Indígena
O Grupo 3corações lança iniciativa que tem como objetivo valorizar o 
trabalho que indígenas, produtores de café, estão realizando no coração 
da fl oresta amazônica e, com isso, dar protagonismo a eles. O projeto 
fomenta um desenvolvimento sustentável amparado nos pilares social, 
ambiental e econômico interagindo de forma harmoniosa. A companhia 
está construindo este trabalho com os povos indígenas de Rondônia, na 
Terra Indígena Sete de Setembro, na cidade de Cacoal; e na Terra Indígena 
Rio Branco, na cidade de Alta Floresta. O projeto engloba iniciativas de 
capacitação para dar acesso às melhores práticas na produção de cafés 
de qualidade. Mais informações: (www.3coracoes.com.br).

E -  Missão Comercial
O Ministério da Agricultura está promovendo missão comercial ao Irã 
para participar da feira Iran Agrofood 2019, que ocorre de 18 a 21 de 
junho, em Teerã. O evento é a principal feira do setor agrícola do Irã e 
completa 26 anos de existência. Oferece uma plataforma de negócios 
ideal tanto para exportadores estrangeiros quanto para importadores 
iranianos. Ocorre simultaneamente à Iran Food+BevTec, Iran Bakery+ 
Confectionery, Iran Food Ingredients e Iran Food+Hospitality. No ano 
passado, 1.225 expositores de 29 países e mais de 40 mil visitantes 
participaram desses eventos que oferecem oportunidades de contatos 
comerciais, de negócios e abertura de mercados. Mais informações em: 
(www.agricultura.gov.br/iranagrofood2019).

F - Aceleração para Startups
A Brink’s, empresa líder mundial em logística segura e soluções de 
segurança, promove a 3ª edição da Brink’sUp! programa de aceleração 
para startups. A iniciativa é realizada em parceria com a Liga Ventures, 
especializada em gerar negócios entre startups e grandes corporações. 
Serão selecionadas quatro startups que possuam sinergia com os te-
mas relacionados à segurança, logística, varejo meios de pagamento e 
moedas, produtividades e inteligência. No programa, cada startup terá 
quatro meses de aceleração, mentoria com executivos da empresa e 
investimento de R$ 160 mil reais. inscrições e mais informações: (www.
liga.ventures/brinksup).

A - Saúde Vocal
A 21ª edição da Campanha Nacional da Voz, realizada pela Academia 
Brasileira de Laringologia e Voz e pela Associação Brasileira de Otorri-
nolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, vai até sábado (20),  marcando 
as comemorações do Dia Mundial da Voz (16). “É fundamental que as 
pessoas tenham consciência da importância de cuidar bem da voz e, em 
caso de qualquer sinal de problema, procurar por ajuda especializada”, 
destaca Dr. Hugo Valter Lisboa Ramos, coordenador da campanha. Com o 
slogan “Afi ne a sua saúde, cuide da sua voz”, a ação oferece informações 
para a população sobre aspectos importantes da saúde vocal. Saiba mais 
em: (www.ablv.com.br).

B - Aspectos da Obesidade 
Com a presença de palestrantes e pesquisadores nacionais e internacio-
nais do mais alto nível científi co, a Associação Brasileira para o Estudo 
da Obesidade e da Síndrome Metabólica promove seu 28º Congresso 
Brasileiro de Obesidade e Síndrome Metabólica, que começa amanhã 
(18) e vai até sábad (20), no Hotel Transamérica. Os mais de 2 mil 
participantes esperados terão uma programação intensa, com a apre-
sentação de 39 temas pautados com base nas mais recentes evidências 
científi cas sobre obesidade e seu impacto na vida das pessoas, em todas 
as fases, do ventre à velhice. Mais informações: (http://abeso2019.com.
br/programa.html).

C - Especialização em Lean
Todas as técnicas reunidas em um treinamento completo sobre Lean 
é o objetivo da ‘Especialização em Lean’ do Grupo IMAM. Trata-se de 
um programa especial com formação em 10 módulos entre os  pró-
ximos dias de 22 e 26. O participante conhecerá como aplicar esta 
fi losofi a na logística, na armazenagem e nos escritórios, cada qual 
com sua metodologia própria e adequada. Saberá ainda as principais 
diferenças de aplicação nos diversos ambientes e suas correspondentes 
metodologias. A fi losofi a Lean é a mais estudada e implementada nas 
organizações em todo o mundo. Para mais informações e inscrição, 
acesse (www.imam.com.br). 

G - Produtos e Serviços 
Profi ssionais interessados em se atualizar, conquistar mais clientes e 
melhorar os resultados, e mesmo pessoas interessadas em transformar 
seu talento em negócio, encontram tudo de que precisam nas feiras 
Expo Festas e Parques, Natal Show e Candy & Cake Show, que reúnem 
mais de 200 empresas expositoras e acontecem entre os dias 31 de maio 
e 3 de junho, no Expo Center Norte. Os eventos oferecem conteúdo 
relevante para que lojistas, futuros profi ssionais e aqueles que já atuam 
nestas áreas possam aprimorar seu negócio e melhorar seus resultados. 
Mais informações: (www.francalfeiras.com.br) 

H - Tecnologias em Diabetes
Entre os próximos dias 25 e 27, no Hotel Pullman Vila Olímpia, acontece 
o Simpósio Internacional de Tecnologias em Diabetes, promovido pela 
Sociedade Brasileira de Diabetes. O evento discute: Insulina inalável: 
mais rapidez no tratamento do diabetes, além de outras tecnologias. Há 
tempos se avalia a utilização da insulina inalável ou insulina Technosphe-
re – uma forma de tratamento recente, com tecnologia avançada, que 
tem ação ultrarrápida. O efeito é o mais semelhante ao do pâncreas de 
um ser humano sem diabetes, porém, o desenvolvimento desse tipo de 
insulina é desafi ador e custoso. Outras informações: (www.sitec.med.br).

I - Programa de Estágio 
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes iniciou as inscrições para o processo 
seletivo do Programa de Estágio 2019. São 60 vagas para trabalhar nas 
mais diversas áreas na sede da empresa, que busca jovens talentos que 
se identifi quem com o jeito de ser e de fazer da companhia, e que possam 
agregar ainda mais competência e produtividade ao dia a dia do fasci-
nante e desafi ador mundo da aviação. As vagas estão disponíveis para 
alunos que estejam cursando a partir do segundo ano da graduação. É 
necessário ter conhecimento intermediário de língua inglesa e básico do 
Pacote Offi ce. Interessados podem fazer a candidatura pelo site (www.
vagas.com/gol_estagio).

J - Saúde Digital
A Bayer acaba de lançar o G4A Partnerships 2019, uma competição 
entre startups para que recebam investimentos de longo prazo e apoio  
no desenvolvimento de suas ideias. O objetivo da companhia é encontrar 
projetos nas áreas de saúde digital, terapias digitais, inteligência artifi cial 
para descoberta de medicamentos e plataformas de relacionamento com 
pacientes. Os desafi os propostos são nas áreas de saúde da mulher, car-
diovascular, terapias digitais, saúde global, neurotecnologia, oncologia, 
oftalmologia, doenças pulmonares e radiologia. Interessados têm até o 
dia 31 de maio para enviar os seus projetos pelo site: (www.g4a.health).

D - Trabalho Indígena
O Grupo 3corações lança iniciativa que tem como objetivo valorizar o 

A - Saúde Vocal
A 21ª edição da Campanha Nacional da Voz, realizada pela Academia 

Certa vez, num domingo 

em casa, enquanto 

limpava a piscina, 

ouvi o galo do qual 

meu vizinho vivia se 

gabando

Ele sempre falava que não 
usava despertador, pois 
seu galo cantava todos 

os dias antes das 6h da manhã. 
Porém, nesse domingo, assim 
que ouvi o galo, meu vizinho 
acordou gritando: “galo velho, 
você não canta mais no horário 
certo, perdi a missa por sua 
causa. Qualquer dia desses 
faço um belo molho de você”. 
Observei a cena pelo muro, 
enquanto o galo estufava o 
peito e continuava cantando, 
alheio à agonia do seu dono.

Muitos de nós, no âmbito 
profi ssional, somos como o 
galo que canta às 10h, ou seja, 
estufamos o peito, mostramos 
um belo discurso, mas, erra-
mos o horário, cantamos tarde, 
quando a empresa, o líder, o 
cliente, não precisam mais que 
façamos algo, pois perdemos 
o timing e os fi zemos perder 
oportunidades. 

Por exemplo: vendedores 
que marcam com os clientes, 
mas chegam atrasados sem 
nenhuma justifi cativa plausível 
– o que faz com que a sintonia 
da venda se perca logo no início 
da negociação. Advogados que 
perdem prazos, contadores 
que não calculam corretamen-
te os impostos dos clientes ou 
não lhes dão assessoria quando 
mais precisam, engenheiros 
que atrasam a obra, zelado-
res que jogam a sujeira para 
debaixo do tapete, taxistas 
que prestam um mau serviço, 
recepcionistas que deixam o 
cliente esperando etc. 

Também, representa quem 
vive adiando fazer um curso, 
a faculdade, a tarefa, seja 
para arranjar um trabalho, 
ser promovido ou ter uma 
remuneração melhor. Enfi m, 
são profi ssionais que cantam 
de galo, mas atrasados. Re-
presenta, ainda, colaboradores 
que assumem compromissos e 
metas, mas não realizam. Mui-

tas vezes, inventam desculpas, 
alegando que o mercado está 
em crise, a economia está ruim, 
agindo como o galo que canta 
às 10h e, se falasse, diria que o 
sol nasceu mais tarde por causa 
do tempo chuvoso, por isso se 
perdeu no horário. 

Por outro lado, se olharmos a 
atitude do vizinho, representa 
uma liderança que não reco-
nhece o esforço, o passado do 
colaborador que sempre fez 
as coisas certas. No entanto, 
quando comete um erro, tem 
sua atenção chamada na frente 
dos outros, é criticado como se 
nunca tivesse feito nada certo, 
por mais que já tenha ajudado 
a empresa e o líder por longos 
anos. Mostra um líder que não 
motiva, nem estimula, a me-
lhoria, apenas critica e cobra.

Então, analisando essa con-
juntura, na sua profi ssão, você 
tem tido a atitude certa na hora 
certa? Tem estufado o peito e 
“cantado de galo” quando de-
veria? Ou está cantando às 10h, 
perdendo o horário, fazendo 
com que a equipe, a clientela e 
a sua liderança, percam a hora, 
a produtividade, a venda do 
produto e os lucros? Na nossa 
carreira, precisamos ficar 
atentos, pois não resolve muita 
coisa agirmos tarde demais. 

O ideal é cumprirmos nosso 
horário, a função para a qual 
fomos contratados, indo além 
disso e, quando estufarmos 
o peito, que seja para cantar 
exatamente no horário que 
esperam que façamos isso, ou 
mesmo antes da hora, aprovei-
tando as oportunidades, para 
evitarmos que aqueles que 
esperam algo de nós (clientes, 
líderes, colaboradores, em-
preendedores), nos ameacem 
dizendo que farão um “molho” 
com a nossa carreira, empresa, 
negócio.

Pense nisso, pare de adiar o 
que tem de ser feito, pois eu 
torço pelo seu canto (na hora 
certa).

(*) - Professor, é palestrante, 
consultor e empresário. Autor dos 

livros ‘Os dez mandamentos básicos 
na prestação de serviços’, e o best-

seller ‘Mente de vencedor’, entre 
outros.

Paulo Sérgio (*)

Os preços de comercia-
lização desse produto 
nos principais mercados 

atacadistas do país nunca estive-
ram tão altos. No mês passado, 
a elevação foi registrada em 
todas as Centrais de Abaste-
cimento (Ceasas) pesquisadas 
pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab). E a 
tendência é que os preços con-
tinuem aumentando neste mês.

A notícia prejudica a prepa-
ração das tradicionais ceias de 
Páscoa em todo o país, princi-
palmente em Goiânia, que re-
gistrou a maior alta no atacado, 
cerca de 90% em março. Nos 
outros mercados estudados, os 
acréscimos de cotação também 
foram signifi cativos, variando 
na casa de 40% em Fortaleza 
e no Rio de Janeiro, e acima 
de 30% em Vitória, São Paulo e 
Belo Horizonte. Já na primeira 

As condições climáticas não favoreceram o

desenvolvimento nas lavouras.

Dados apurados pelo Indi-
cador de Atividade do Varejo 
da Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e do Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil), mos-
tram que as consultas para 
vendas a prazo cresceram 
2,33% no acumulado em 12 
meses até março. No mesmo 
período do ano passado, as 
vendas do segmento haviam 
crescido 1,49%. Já nos anos 
anteriores, em plena recessão 
econômica, os dados estavam 
no negativo, com queda de 
-4,49% em 2017, -4,39% em 
2016 e -0,84% em 2015.

O Indicador de Atividade do 
Comércio é construído a partir 
do volume de consultas de 
CPFs e é um termômetro da 
intenção de compras a prazo 
por parte do consumidor, 
abrangendo os segmentos 
varejistas de supermercados, 
lojas de roupas, calçados e 
acessórios, móveis e eletrodo-
mésticos, entre outros. Outro 

Apesar da recuperação, a atividade ainda não retornou para o 

nível de antes da crise.

Uma operação conjunta da 
Polícia Federal (PF), do Mi-
nistério Público Federal e da 
Receita Federal, com o nome 
Grandes Rios, foi defl agrada 
ontem (16) para combater frau-
des de um grupo criminoso que 
abria fábricas de cigarros, em 
nome de “laranjas”, e enrique-

cia com sonegação de impostos 
e lavagem de dinheiro.

A estimativa é que a fraude 
alcance os R$ 3,5 bilhões, de 
acordo com a Polícia Federal, 
que cumpriu 21 mandados de 
busca e apreensão na ação 
que ocorre nos estados do Rio 
Grande do Norte, Rio de Janei-

ro, Rio Grande do Sul, de São 
Paulo e Pernambuco. Quando 
as empresas tinham o registro 
para funcionamento cancela-
do em função da sonegação 
de impostos, os criminosos 
passavam a operar uma nova 
fábrica, também em nome de 
“laranjas”. 

Os lucros eram convertidos 
em bens e valores acumulados 
no Brasil e no exterior por meio 
de lavagem de dinheiro. São 
investigados os crimes de falsi-
fi cação de selo ou sinal público 
de cigarros, sonegação de tri-
butos federais, lavagem de ca-
pitais, organizações criminosa e 

evasão de divisas. Participaram 
diretamente da operação 110 
servidores da Polícia Federal e 
65 da Receita Federal. A ope-
ração foi batizada de “Grandes 
Rios” devido aos principais 
estados envolvidos: Rio Grande 
do Norte, Rio Grande do Sul e 
Rio de Janeiro (ABr).

Infl ação na 
saída das 
fábricas é de 
0,43%

O Índice de Preços ao Produ-
tor (IPP), que calcula a variação 
de preços de produtos indus-
trializados na porta de saída 
das fábricas, registrou infl ação 
de 0,43% em fevereiro. Ela é 
maior que a de janeiro, que teve 
defl ação (queda de preços) de 
0,75%. Em fevereiro do ano 
passado, o IPP foi de 0,38%.

O dado foi divulgado ontem 
(16), no Rio de Janeiro, pelo 
IBGE. O IPP acumula defl ação 
de 0,33% este ano, ainda um 
refl exo da queda de preços de 
janeiro, e infl ação de 8,36% em 
12 meses. Em fevereiro, das 24 
atividades industriais pesquisa-
das, 11 apresentaram infl ação 
em seus produtos, com desta-
que para refi no de petróleo e 
produtos de álcool (4,22%) e 
indústrias extrativas (7,97%).

Por outro lado, 13 atividades 
industriais tiveram defl ação, 
com destaque para outros 
produtos químicos (-1,85%) e 
alimentos 

(-0,53%). Entre as quatro 
grandes atividades econômi-
cas, a maior taxa de infl ação 
foi observada entre os bens 
intermediários, isto é, os in-
sumos industrializados usados 
no setor produtivo (0,35%). Os 
bens de capital tiveram 0,02% 
de variação de preço. Também 
registraram infl ação os bens de 
consumo duráveis (0,01%) e os 
bens de consumo semi e não 
duráveis (0,05%) (ABr).
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Conab registra a maior alta 
histórica de preços do tomate

Os consumidores devem se preparar para o refl exo da infl ação nas hortaliças, em especial o tomate
atrativos em 2018 fi zeram com 
que os produtores diminuíssem 
a área plantada, o que signifi cou 
também menos tomate entran-
do no mercado”.

Outra hortaliça de destaque 
foi a batata. Mas, apesar da as-
censão de preços desde outubro 
de 2018, esse movimento de 
alta tem perdido força. “Mesmo 
assim, a hortaliça ainda tem 
pesado na hora da compra para 
o consumidor, e essa tendência 
deve se manter até o fi nal des-
te mês”, pondera Fraga. Esse 
comportamento de alta foi re-
gistrado em todos os produtos 
comercializados no atacado. 
Em relação às frutas, a menor 
oferta de banana, laranja e ma-
mão também infl uenciaram na 
alta dos preços. Apenas maçã e 
melancia tiveram desempenho 
contrário, com queda nas Cea-
sas pesquisadas (GI/Conab).

quinzena de abril, o produto 
registra o maior preço praticado 
desde o início da série histórica.

“A performance dos preços 
elevados em março é conse-
quência direta das menores 
quantidades ofertadas do fruto 

aos mercados, uma vez que as 
condições climáticas não favo-
receram o desenvolvimento nas 
lavouras”, explica a gerente de 
Modernização do Hortigranjeiro 
da Conab, Joyce Rocha Fraga. 
“Aliado a isso, os preços pouco 

Atividade do comércio 
cresceu 2,33% em março

dado, é o nível de atividade no 
comércio atacadista. Nesse 
caso, que não leva em consi-
deração a venda de veículos 
e motocicletas, o crescimento 
no acumulado em 12 meses até 
março foi de 4,73%. 

Na avaliação do presidente do 
SPC Brasil, Roque Pellizzaro Ju-
nior, o desempenho das vendas 
tem esboçado uma reação nos 
últimos meses, mas apesar da 
trajetória de recuperação, ainda 

não retornou para o nível de 
antes da crise. “A atividade 
varejista foi impulsionada pela 
melhora da confi ança dos con-
sumidores e dos empresários 
após o desfecho das eleições, 
mas ainda enfrentará novos 
desafi os, como a persistência 
do desemprego em patamar 
elevado e da massa salarial 
que somente agora voltou ao 
patamar pré-crise” (CNDL/
SPC Brasil).

Fraude de sonegação em fábricas de cigarros
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Gestão estratégica de 
benefícios fi scais, a 
luz no fi m do túnel

Tornar o sistema 

tributário do país 

algo menos complexo 

para as empresas pode 

fazer o Brasil voltar 

à cena mundial como 

protagonista na atração 

por novos investimentos

O Brasil é o país onde as 
empresas mais gastam 
horas para cumprir 

todas as obrigações fiscais 
- em média, cerca de 1.950 
horas por ano, de acordo com 
estudos do Banco Mundial. 
São cerca de 85 obrigações 
(entre impostos, contribuições 
e taxas) provenientes de 27 
estados e mais de cinco mil 
municípios com legislações 
diferentes. Em média 30 novas 
regras tributárias por dia, ou 
seja, mais de uma por hora.

Além disso, a falta de crédito 
e o encolhimento do merca-
do interno tem impactado 
fortemente nos planos de in-
vestimentos e as metas agora 
não são mais de investir e sim 
desinvestir. Corte nas despe-
sas, nos custos de produção e 
de compras estão à frente dos 
planos de expansão, aumento 
de produção e novos produtos. 
As notícias de desinvestimen-
tos de grandes empresas aqui 
instaladas, provocaram uma 
refl exão importante sobre a 
gestão de tributos versus a 
competitividade da indústria 
em 2019.

A simplifi cação tributária é 
uma tendência. Já temos sinais 
que apontam, por exemplo, 
que em até cinco anos, cerca 
de 30 obrigações acessórias 
das empresas serão substitu-
ídas por apenas duas ou três, 
e que serão cumpridas em 
apenas uma hora. A Receita 
também já está testando o 
preenchimento automático 
da Declaração do IRPF para 
alguns contribuintes onde o 
único esforço será validar e dar 
ciência para o fi sco. Isto tudo 
será possível graças ao esforço 
de automação e integração que 
a RFB está realizando há alguns 
anos em todo o Brasil.

Além de simplifi car, a grande 
expectativa está em torno da 
redução da carga tributária, 
que consome, atualmente, 36% 
do PIB nacional. Apontada 
como a grande vilã contra o 
crescimento e fortalecimento 
da indústria, impacta direta-
mente nos custos de produção 
e nos planos de investimentos 
das empresas. Para pensar em 
redução é necessário criar um 
plano de compensação. Por 
isso, os investimentos em fi s-

calização serão cada vez mais 
necessários e responsáveis 
pelo aumento da arrecadação 
a partir da queda da sonegação.

Ainda assim, o Brasil pode 
se provar um bom ambiente 
para negócios. Se por um lado a 
complexidade e os altos custos 
atrapalham as empresas por 
outro lado lhes garantem um 
retorno que está sendo subu-
tilizado. Atualmente, temos 
cerca de 22 mil empresas ex-
portadoras produzindo aqui no 
país, porém, apenas 20% delas 
fazem uso do principal benefí-
cio que o governo garante ao 
exportador. 

Os créditos estão lá no go-
verno, parados, ao invés de 
reduzir os custos e aumentar 
o fl uxo dos caixas dessas em-
presas. A pergunta que fi ca no 
ar é “Como as empresas ainda 
conseguem exportar, absor-
vendo toda a carga tributária 
brasileira, sem utilizar este 
benefício? As empresas preci-
sam, cada vez mais, deixar de 
fazer gestão tributária como 
faziam há 20 anos. Naquela 
época, os investimentos para 
pleitear um benefício fi scal 
chegavam a ser mais altos que 
o próprio benefício.

Mas hoje as coisas avança-
ram. A gestão tributária passa 
a ser estratégica e gerar maior 
competitividade permitindo 
às empresas investirem ao 
invés de fecharem! É preciso 
quebrar as barreiras culturais 
e os limites territoriais que 
impedem as empresas de olhar 
o seu ecossistema e criarem 
um ambiente colaborativo de 
melhor uso das oportunidades 
tributárias que permeiam toda 
a cadeia produtiva onde a em-
presa está inserida.

Mais US$ 300 milhões do 
regime RECOF-SPED (Regime 
Aduaneiro Especial de Entre-
posto Industrial sob Controle 
Informatizado do Sistema Pú-
blico de Escrituração Digital) 
estão aguardando as cerca de 
1.200 empresas exportadoras e 
importadoras do Brasil solicitá-
-los. Esse número ainda pode 
ser maior quando combinado 
com outros regimes aduanei-
ros fi scais, como Drawback, 
“EX-Tarifario”, FTA’s e outros.

A gestão estratégica de 
benefícios fi scais aliada com 
uma visão ampliada da cadeia 
produtiva será a grande aliada 
das empresas em 2019. Ela 
vai garantir competitividade, 
redução de custos e até mesmo 
novos investimentos. É a luz 
no fi m do túnel!

(*) - É vice-presidente da Becomex, 
empresa de tecnologia e consultoria 

especializada na área tributária, fi scal 
e aduaneira  (www.becomex.com.br).

Paulo Paiva (*)

O Brasil formalizou a sua 
saída da União das Nações 
Sul-Americanas (Unasul) 
para integrar o Fórum para 
o Progresso da América do 
Sul (Prosul). A decisão foi 
comunicada ofi cialmente pelo 
Ministério das Relações Exte-
riores ao governo do Equador, 
país depositário do tratado da 
Unasul. Pelas regras interna-
cionais, entretanto, o Brasil 
ainda precisa se manter por 
seis meses no organismo.

“Em abril de 2018, os gover-
nos do Brasil, da Argentina, 
do Chile, da Colômbia, do 
Paraguai e do Peru decidiram 
de forma conjunta suspender 
a sua participação da Unasul, 
em função da prolongada 
crise no organismo, quadro 
que, desde então, não se al-
terou”, informou o Itamaraty. 
A saída da Unasul também foi 
confi rmada ontem (16) pelo 
presidente Jair Bolsonaro, em 
publicação no Twitter.

O processo de criação do 
Prosul foi formalizado no dia 
22 de março em Santiago. 
Na ocasião, representantes 

A decisão foi confi rmada pelo presidente Bolsonaro no Twitter.
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O parecer com voto favo-
rável do relator Marcos 
Rogério (DEM-RO) foi 

analisado em uma reunião 
extraordinária convocada pela 
presidente do colegiado, Simo-
ne Tebet (MDB-MS). O texto 
segue agora para o Plenário.

De autoria do deputado El-
mar Nascimento (DEM-BA), 
a proposição proíbe a rejeição 
de contas e garante anistia de 
multa às agremiações que não 
gastaram a cota de 5% de re-
cursos, com programas de pro-
moção e difusão da participação 
política das mulheres. Também 
desobriga órgãos partidários 
municipais, sem movimentação 
financeira, de enviar várias 
declarações e demonstrativos 
à Secretaria da Receita Fede-
ral, e dispensa a inscrição dos 
dirigentes partidários no Cadin.

Inicialmente, a proposta 
fi xava em oito anos o prazo 
máximo de duração dos órgãos 
provisórios dos partidos, que 

Projeto foi aprovado ontem (16) na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.

A Comissão de Relações 
Exteriorese Defesa Nacional 
(CRE) se reúne hoje (17), e 
pode votar o projeto que ga-
rante às mulheres o direito de 
prestação voluntária do servi-
ço militar. Ele é um dos nove 
itens na pauta da comissão. 
As mulheres podem optar por 
prestar o serviço militar aos 18 
anos de idade, de acordo com 
suas aptidões, fi cando sujeitas 
aos encargos de interesse de 
mobilização, e levando-se em 
conta os critérios de conveni-
ência e oportunidade. 

As candidatas devem mani-
festar esse desejo no ano em 
que completarem 18 anos, 
assim como já ocorre com os 
homens. O projeto tem pare-
cer favorável e poderá seguir 
diretamente para a Câmara 
caso seja aprovado. A comissão 
também pode votar projetos de 
decreto legislativo que aprovam 
acordos internacionais. É o caso 
do referente a uma cooperação 
com a República de Belarus 

Projeto eleva prazo de 
internação de jovens 
infratores

Um projeto em tramitação no 
Senado amplia de três para sete 
anos o prazo máximo de internação 
para menores infratores que cum-
prem medida socioeducativa. O 
texto, do senador Flávio Bolsonaro 
(PSL-RJ), aguarda o recebimento 
de emendas na Comissão de Direi-
tos Humanos, cujo prazo termina 
hoje (17).

O projeto muda dois dispositi-
vos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Além de ampliar o 
período de internação, o texto 
eleva de 21 para 25 anos a idade 
em que os infratores em medida so-
cioeducativa devem ser liberados 
compulsoriamente pela Justiça. 

Para o autor do projeto, a inter-
nação máxima de três anos “não se 
mostra mais aceitável face ao cres-
cente aumento do número de atos 
infracionais graves e gravíssimos”.

“A realidade diária demonstra 
que jovens ingressam na crimina-
lidade conscientes da inimputabi-
lidade, assumindo lideranças em 
organizações, fato que por vezes 
culmina na assunção de condutas 
ainda mais violentas do que as 
perpetradas por indivíduos com 18 
anos ou mais”, afi rma Flávio Bolso-
naro na justifi cativa da proposição. 
O projeto ainda precisa passar 
pela Comissão de Constituição e 
Justiça, onde será analisado em 
caráter terminativo (Ag.Senado).

Projeto que garante às mulheres o direito de prestação 

voluntária do serviço militar.

O projeto da LDO para 2020 
traz uma relação de 91 imóveis 
do Incra que poderão ser aliena-
dos futuramente. Os recursos 
angariados com a venda dessas 
propriedades deverão ser des-
tinados ao assentamento de 
famílias no âmbito do Programa 
Nacional de Reforma Agrária. 
A medida está prevista na lei 
oriunda da MP 636/13, que 
tratava originalmente do per-
dão de dívidas de assentados 
da reforma agrária. 

Essa lei determinou que a 
lista dos imóveis conste dos 
anexos da LDO, sob pena de 
nulidade da eventual alienação. 
Além disso, a Lei de Regulari-
zação de Imóveis da União terá 
de ser observada. Conforme 
a legislação, a alienação de 
imóveis da União depende de 
autorização do presidente da 
República, Jair Bolsonaro. A 
competência poderá ser dele-
gada ao ministro da Economia, 
Paulo Guedes, um defensor da 
venda de ativos para melhorar 
as contas públicas. 

Ele já disse ter recusado a 
oferta para morar em residência 
funcional do ministério e até 
sugeriu a venda do imóvel, uma 

Dos 91 imóveis, 31 estão 

localizados no Lago Sul

de Brasília.

Profi ssionais de 
enfermagem querem 
jornada de 30 horas

Profissionais de enfermagem 
lotaram audiência pública na Co-
missão de Legislação Participativa 
da Câmara, ontem (16), para pedir 
lei federal que garanta jornada de 
30 horas de trabalho semanais. Um 
dos autores do pedido de audiência, 
o deputado Frei Anastácio Ribeiro 
(PT-PB) disse que pleiteia ao pre-
sidente da Câmara, Rodrigo Maia, a 
inclusão na pauta do projeto que fi xa 
essa jornada para enfermeiros, téc-
nicos e auxiliares de enfermagem. 

Já aprovado pelo Senado, o pro-
jeto tramita há 19 anos na Casa. 
“Não é justo que outras categorias 
da saúde como fi sioterapeutas e 
terapeutas ocupacionais tenham 
essa jornada, e a enfermagem não”, 
disse Frei Anastácio. Segundo o 
parlamentar, mais de 100 muni-
cípios e 10 estados já instituíram 
a redução da carga horária de 40 
para 30 horas. Ele acrescentou que 
a OMS recomenda a jornada de 30 
horas para profi ssionais na saúde, 
já que longas jornadas levam ao 
adoecimento dos profi ssionais.

Presidente da Federação Na-
cional dos Enfermeiros, Solange 
Caetano ressaltou que o projeto já 
está há 10 anos pronto para entrar 
na pauta do Plenário da Câmara. O 
texto tramita em regime de urgên-
cia. “Há 10 anos esperamos que o 
Parlamento brasileiro olhe para 
os profi ssionais de enfermagem”, 
afi rmou. “Nós, trabalhadores da 
enfermagem, estamos adoecidos, 
submetidos a longas jornadas, a 
baixos salários e a alto nível de es-
tresse”, completou. Segundo ela, só 
neste ano já houve mais de 20 casos 
de suicídio de profi ssionais da área.

A procuradora do Trabalho Ana 
Cristina Ribeiro reiterou que inspe-
ções em hospitais mostram que os 
profi ssionais da enfermagem estão 
com doenças físicas, como LER 
(lesão por esforço repetitivo), e 
doenças mentais, como depressão 
e estresse (Ag.Câmara).
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Regras para prestação de contas 
e anistia de multas para partidos
A CCJ do Senado aprovou ontem (16) alterações na Lei dos Partidos Políticos para mudar regras 
referentes à prestação de contas das legendas, e dar a elas mais autonomia em sua organização 
interna e movimentação fi nanceira

são representações temporárias 
mantidas até que eventualmen-
te haja a constituição regular de 
um diretório. Considerando a 
iniciativa um exagero, o senador 
Lasier Martins (Pode-RS) apre-
sentou emenda para reduzir o 
prazo de oito para dois anos.

“Achamos que oito anos é um 
prazo excessivamente longo 
para um órgão provisório. Não 
é prudente que a lei preveja 
tamanha elasticidade para a 
existência dessas instâncias 
partidárias, que, em muitos 
casos, presta-se apenas para 

manutenção no poder de verda-
deiras oligarquias partidárias”, 
alegou. Para Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP), por exemplo, 
um prazo tão longo para algo 
provisório “seria a perpetuação 
do caciquismo político dentro 
das legendas” (Ag.Senado).

Brasil formaliza saída da 
Unasul para integrar Prosul

de oito países sul-americanos 
- Argentina, Brasil, Chile, 
Colômbia, Equador, Paraguai, 
Guiana e Peru - assinaram a 
Declaração de Santiago, que 
traz os requisitos essenciais 
para integrar o fórum: estar em 
plena vigência da democracia, 
com respeito à separação dos 
poderes do Estado, liberdade e 
direitos humanos, assim como 
o respeito à soberania e inte-
gridade territorial.

A proposta do Prosul, ideali-

zada pelo presidente chileno, 
Sebastian Piñera, tem formato 
mais fl exível, enxuto, menos 
oneroso e deve se dedicar a 
iniciativas entre os países do 
bloco e ações conjuntas para 
o desenvolvimento da região. 
O espaço deverá abordar, de 
maneira fl exível, temas de 
integração em infraestrutura, 
energia, saúde, defesa, segu-
rança e combate ao crime, e 
prevenção e manejo de desas-
tres naturais (ABr).

CRE pode votar direito ao 
serviço militar para mulheres

na área da educação; do que 
contém acordo sobre serviços 
aéreos com a Comunidade das 
Bahamas; e do que ratifi ca o 
Protocolo de Revisão da Con-
venção Internacional para a 
Simplifi cação e a Harmonização 
dos Regimes Aduaneiros.

A pauta da CRE se completa 
com dois projetos de resolução 

que criam grupos de relações 
parlamentares com a França 
e os Estados Unidos. Depois 
da sua sessão deliberativa, a 
comissão fará uma votação 
secreta para escolher o seu 
representante na Comissão 
Mista de Controle das Ativida-
des de Inteligência (CCAI) do 
Congresso (Ag.Senado).

Venda de imóveis 
em Brasília fi nanciará 

reforma agrária

casa na Península dos Minis-
tros, no Lago Sul, às margens 
do lago Paranoá. O governo 
Temer chegou a estimar que, 
caso fossem vendidos todos os 
imóveis passíveis de alienação, 
seria possível arrecadar R$ 300 
bilhões, ou 30% da economia de 
R$ 1 trilhão esperada em dez 
anos com a reforma da Previ-
dência. Muitos desses imóveis 
da União têm problemas de 
manutenção e precisam de 
reformas (Ag.Câmara).

A Câmara dos Deputados instalará na terça-
-feira (23) uma CPI para averiguar as causas e 
os responsáveis pelo rompimento da barragem 
da mineradora Vale em Brumadinho (MG), que 
aconteceu no dia  25 de janeiro. Na reunião, 
deverão ser escolhidos o presidente, o vice-
-presidente e o relator do colegiado. 

A comissão será composta por 43 integrantes 
titulares, com igual número de suplentes e funcio-
nará inicialmente por 120 dias. A CPI foi sugerida 
pelos deputados Joice Hasselmann (PSL-SP), 

Carlos Sampaio (PSDB-SP) e Sóstenes Cavalcante 
(DEM-RJ). O despacho que autoriza a instalação, 
assinado pelo presidente da Câmara, deputado 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), foi lido ontem (16) no 
plenário da Casa. Atualmente, a Câmara já inves-
tiga a tragédia por meio de uma comissão externa. 
Na semana passada, parlamentares integrantes 
da comissão apresentaram oito anteprojetos de 
lei para viabilizar o enfrentamento de riscos a que 
estão expostas as populações que vivem próximas 
às barragens de rejeitos da mineração (ABr).

Câmara abrirá CPI para investigar tragédia de Brumadinho



Para veiculação de 
seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua 

agência de confi ança, 
ou ligue para

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br

São Paulo, quarta-feira, 17 de abril de 2019 Página 5

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1016473-37.2016 .8.26.0405 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro de Osasco, Estado de SP, Dr(a). Mario Sergio Leite, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a(o) a Roberto Hashimoto, CPJ/MF Nº 007. 389.378-19, que JN Fomento Mercantil Ltda 
ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial do valor de R$ 123.000,00, referente aos cheques 
devolvidos e não pagos. Fica o Executado citado por meio deste edital para pagar o débito no prazo 
de 3 (três) dias ou garantir a Execução, sob pena de ser penhorados tantos bens bastem para 
satisfação da divida, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. No caso integral do 
pagamento de (03) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827 do CPC), No prazo 
para embargos, o executado, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 
30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de Advogado, poderá 
requerer seja-lhe admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art.916. do CPC). No silêncio, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº0147916-26.2009 .8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, 
na forma da Lei, Faz Saber a(o) Cintia Mara de Sousa, CPF 363.664.848-99 e Eduardo Aicardi, 
Brasileiro, CPF163.857908-35, que lhes foi proposta ação Sumário, convertida para o Procedimento 
Comum, requerida por Sociedade Beneficente São Camilo, objetivando o recebimento da quantia de 
R$10.665,89,(Set.2009), referente à prestação de serviços médico-hospitalares inadimplidos. 
Encontrando-se o réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 26/03/2019.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0015614-10. 2008.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Luciane Cristina 
Rodrigues Gadelho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Anderson Alves Bernades Galante, Bras., 
RG 32.765.584-7, CPF 226.971.188-29, com endereço à Avenida Paula Ferreira, 89, Ed Marilena, 
ap 41, Freguesia do O, CEP 02915-000, SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de Sociedade Beneficiente São Camilo, entidade mantenedora do Hospital 
São Camilo Pompéia, lhe ajuizou ação de Cobrança para recebimento da quantia de R$ 4.983,13, 
referente as despesas hospitalares. Estando o Reu em lugar ignorado, foi deferido sua citação por 
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, pague o débito ou embargue a ação, 
Ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 19/02/2019.  

Edital de Citação Prazo de 30 Dias. Processo Nº 0701485-17. 2012.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Luciane Cristina 
Rodrigues Gadelho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Anderson Machado da Silva, RG Nº 
12.928.005-03, CPF/MF Nº 056.260.717-09, que lhes foi proposta ação de Monitória movida por 
União Social Camiliana, objetivando o recebimento da quantia de R$ 6.973,02, referente ao contrato 
de prestação de serviços educacionais firmados entre as partes. Considerando que o requerente, 
encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para os termos e 
atos da ação proposta ficando Advertido de que terá o prazo de 15 dias para pagar a quantia 
reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de janeiro de 2019.           

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1027067-89. 2014.8.26.0564 O MM. Juiz de 
Direito da 3ª VC, do Foro de São Bernardo do Campo,Estado de SP, Dr. Rodrigo Faccio da Silveira 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Antonio Almeida Abdoral, Brasileiro, RG 3610035707, CPF 
443.246.775-49, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de JN 
Fomento Mercantil Ltda- EPP, alegando, em síntese, ser credora da quantia de R$ 504.000,00 
(NOV./2014), que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários 
advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do débito, referente aos 
cheques de n.ºs 00050, 00051, 00052, 00053, 00054, 00055, 00056, 00057, 00058, 00059, 00060 
e 00061 vencidos e não pagos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Citação, por Edital, para que no prazo de 03 (três) dias pague o débito, ocasião 
em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou reconheça o crédito, depositando 30% do 
valor em execução, podendo, ainda, opor embargos em 15 (quinze) dias, prazos que fluirão após o 
decurso do prazo do presente edital, sob pena de penhora e avaliação de tantos bens quanto 
bastem para garantia da dívida. Não sendo apresentados embargos, a ré será considerada revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma 
da lei. nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 18/03/2019.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1004422-44.2018.8.26.0010 O MM. Juiz de Direito 
da 1ªVC, do Foro Regional X-Ipiranga, Estado de SP, Dr. Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a Asama Alasaad, RNE G268202-T, CPF 238.117.708-61, que lhe foi proposta uma ação 
de Procedimento Comum Cível por parte de Hospital São Camilo Ipiranga, para recebime n to de R$ 
151.433,34, referente a despesas hospitalares. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por Edital, para que, em quinze dias, a fluir após o decurso do prazo do edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.   

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1057472-77. 2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 6ª VC, do Foro Regional II-Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Eduardo Copiano de Araújo, CPF 407.402.568-07, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Sociedade Beneficente São Camilo, 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 29.843,87 (em 13/10/2016), decorrente do inadimple 
mento de contrato de prestação de serviços médico-hospitalares celebrado em 07/05/2016. Encon 
trando-se o réu em lugar incerto e não sabido,  foi determinada a sua Citação, por Edital, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000360-92.2017 .8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr(a). Caren Cristina Fernandes de 
Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Fernanda Rosa da Silva, Brasileiro, RG 4560435, CPF 
01450787 100, com endereço à Bom Pastor, 1010, Ipiranga, CEP 04203-000, São Paulo - SP , que 
lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, alegando em síntese: 
Ação Monitoria . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, 
por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, após o decurso do prazo do presente 
edital, pague a importância indicada na inicial acrescida de honorários advocatícios de 5% (cinco) 
por cento, ou então ofereça embargos à ação monitória, tudo no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob 
pena de, não o fazendo, constituir-se, de pleno direito, o crédito cobrado em executivo judicial, nos 
termos do quanto disposto no artigo 701, § 2º, do CPC. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 1023423-92.2016.8.26.0007 O Dr. Antonio Marcelo Cunzolo 
Rimola, Juiz de direito da 2ª VC do Foro Regional de Itaquera/SP. Faz Saber a Isagi Transportes 
Ltda EPP, CNPJ Nº 11.109.556/0001-37 que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por 
CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de 
R$ 22.295,31, Referente a fatura de nº 220688235 com vencimento em 08/02/2016, Fatura de Nº 
224421267, com vencimento em 08/03/2016, Fatura de Nº 228159614, com vencimento em 
08/04/2016, vencidas e não pagas. Considerando que o requerente, encontra-se em lugar ignorado, 
fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para os termos e atos da ação proposta ficando 
Advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo 20 dias Processo Nº 1024010-58.2017.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 8º VC, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de SP.Dr(a). Gustavo Dall`Olio, na 
forma da lei, etc. Faz Saber a(o) Murilo Ribeiro Rodrigues, Brasileiro, Solteiro, Comerciante, RG 
35.465.185, CPF 093.503.804-39 e MR Rodrigues Cosmeticos ME, CNPJ 15.737.520/0001-59, 
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Credit Brasil 
Fomento Mercantil S/A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 337,485,01, referente a Nota 
Promissória devolvida e não paga. Considerando que os requerentes encontram-se em lugar 
ignorado, ficam os mesmos, por meio do presente edital Citados parra os termos e atos da ação 
proposta. Ficando Advertidos de que caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba 
honorária será reduzida parar metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) do valor do débito. 
Conste, também, que o executado, independentemente de penhorra, depósito ou caução, poderá 
opor-se á execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias pagar a quantia reclamada 
ou oferecer embargos. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 
comprovado o depósito de 30% do valor da execução, acrescido de custas e de honorários de 
advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitidopagar o restante em até 06 (seis) 
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 11% (um por cento) ao mês (art. 
916, CPC). Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001296-83. 2019.8.26.0554 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC, do Foro de Santo André, Estado de SP, Dr(a). Luís Fernando Cardinale 
Opdebeeck, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Milena Sant'anna Pirolli Souza, RG 28.442.400-6, 
CPF 336.440.148-92, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, 
movida por União Social Camiliana, CPF 58.250.689/0001-92. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por 
Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague a quantia de R$ 18.800,05 (dezoito mil e oitocentos reais e cinco centavos), 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorri do o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independente mente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1003028-94. 2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 8ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Longobardi 
Campana, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Lepoch Brasil Comercial de Vestuarios Ltda, CNPJ 
07.777.663/ 0001-66, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte 
de Redfactor Factoring e Fomento Comrecial S/A, objetivando o recebimento do valor de R$ 
59.031,40, referente á confissão de divida não quitada. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que 
pague o débito no prazo de 3 (três) dias ou garantir a Execução, sob pena de ser penhorados tantos 
bens bastem para satisfação da divida, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. 
No caso integral do pagamento de (03) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827 
do CPC), No prazo para embargos, o executado, reconhecendo o crédito do exequente e 
comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e 
honorários de Advogado, poderá requerer seja-lhe admitido pagar o restante em até 06 parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art.916. do CPC). 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1013393-60. 2014.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de SP, Dr(a). Claudia Akemi Okoda 
Oshiro Kato, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Juliana Lopes de Souza, RG 33.269.608-X, CPF 
330.537.948-02, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, 
alegando em síntese a cobrança de R$2.510,60 (janeiro/2014), ante o inadimplemento do contrato 
de prestação de serviços educacionais. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a 
citação por edital, para que em quinze dias, a fluir após os vinte dias supra, pague o valor supra 
devidamente corrigido e honorários advocatícios de 10% do valor do débito, que os tornarão isentos 
das custas e honorários ou apresente embargos monitórios, sob pena de constituir-se de pleno 
direito o título executivo judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos, sendo nomeado curador 
especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de fevereiro de 2019.  

INTERCLEAN S/A
CNPJ nº 03 .956.370/0001-95 - NIRE nº 35300190815

Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em AGOE na data de 10/05/2019,
à Praça Dom José Gaspar, nº 30, 15º, Conjunto 151, República, São Paulo/SP, em 1ª
convocação às 10 hs. com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 do
capital social com direito de voto e em 2ª convocação as 11 hs., com qualquer nº de
acionistas presentes, para o fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Renún-
cia do Sr. José Manuel Baeta Tomas do Cargo de Diretor e do Sr. Jordi Wiegerinck do Cargo
de Diretor - Presidente; b) Eleição de novo presidente; c) Cessão e transferência das
ações do Sr. Jordi Wiegerinck à empresa Geldria Participações e Serviços Eireli; d) Mu-
dança de endereço da sede social; e) Aprovação da transformação da empresa de S/A
para Ltda; f) Consolidação do Contrato social. A administração da Companhia esclarece
que fixou a data da Assembleia em consonância com o mais elevado grau de governan-
ça corporativa a fim de proporcionar o tempo suficiente para a preparação dos acionis-
tas. Informações Gerais: O acionista, seu representante legal ou procurador, para par-
ticipar da Assembleia deverá observar as disposições previstas no artigo 126 da Lei nº
6.404/76, apresentando, além do documento hábil de sua identificação, os seguintes:
(i) comprovante da qualidade de acionista da Companhia e da sua posição acionária, e
(ii) na hipótese de representação por procuração, a via original do instrumento de man-
dato devidamente formalizado, as sinado e com reconhecimento de firma do acionista
outorgante; (iii) se o acionista for pessoa jurídica, além da procuração deverão ser
entregues copias autenticadas do contrato/estatuto social da pessoa jurídica repre-
sentada, comprovante de eleição dos administradores e das pessoas que concederam
a procuração. Para fins de melhor organização da Assembleia Geral, a Companhia reco-
menda o envio das documentações acima mencionadas via e-mail, com antecedência
de 72 hs. contadas da data da realização da Assembleia Geral, para o seguinte endereço
eletrônico: aloliveira@oac.adv.br. SP, 26/03/2019. Johannes Antonius Maria Wiegerinck -
Presidente do Conselho de Administração; Geldria Participações e Serviços Eireli,
Johannes Antonius Maria Wiegerinck.                                                    (13, 16 e 17)

Edital de Citação Prazo 20 dias.Proc. 1013241-98.2017. 8.26. 0011. O. Dr. Regis Rodrigues Bonvi 
cino, Juiz de Direito da 1ºVC do Foro Regional de Pinheiros S/P. Faz Saber a Jose Cavalcante da 
Silva, brasileiro, casado, motorista, RG Nº 15970162, CPF Nº 104.541.248-13, que Momentum 
Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 1.345,32.    
Referete às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 03, da Quadra IN, do Loteamento 
Ninho Verde -Gleba II, (atualmente  denominado Ninho Verde ll Eco Residence, Estando o réu em 
lugar ignorado, foi deferido sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais 

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª (Terceira) Emissão de 
Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional 

Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A.
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de Emissora da 3ª Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A (“Emissão”), convoca os 
Titulares das Debêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Debenturistas”), a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em segunda
convocação, no dia 24 de abril de 2019, às 14:30 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Villa 
Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a celebração, pela Emissora, em conjunto com a
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), dos seguintes aditamentos: (1) 4º Aditamento ao Instrumento Particular da 
Escritura da 3ª Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) 
Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A. (“4º Aditamento à Escritura de Emissão”); (2) 4º Aditamento ao Contrato de Suporte de 
Acionistas para Cobertura de Insuficiências e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado (“4º Aditamento ao Contrato de
Suporte - Insuficiências”); (3) 4º Aditamento ao Contrato de Suporte de Acionistas Suplementar e Outras Avenças, celebrado  em 28 de agosto de 2013 e
posteriormente aditado (“4º Aditamento ao Contrato de Suporte - Suplementar”); (4) 2º Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Fiança, 
celebrado com a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, celebrado em 28 de agosto de 2013, e posteriormente aditado (“2º Aditamento ao Contrato 
de Fiança - CEMIG”); e (5) 2º Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Fiança, celebrado com a Centrais Elétricas S.A., celebrado em 28 de agosto 
de 2013, e posteriormente aditado (“2º Aditamento ao Contrato de Fiança - Eletrobras”); a fim de atualizar as proporções dos percentuais no âmbito das
garantias prestadas haja vista as alterações das participações societárias dos acionistas diretos e indiretos da Madeira Energia S.A., nos termos da Proposta da 
Administração divulgada pela Emissora junto à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Os itens da Ordem do Dia acima descritos serão discriminados na
Proposta de Administração a ser divulgada pela Emissora. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura
dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada
debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos
o depósito do  instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 
6º andar, sala 1, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail
assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 16 de abril de 2019. Roberto Junqueira Filho - Diretor-Presidente.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª (Segunda) 
Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, 

com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição 
Pública com Esforços Restritos de Colocação da Santo Antônio Energia S.A.

Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de Emissora da 2ª Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de
Colocação da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Titulares das Debêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Debenturistas”), 
a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em segunda convocação, no dia 24 de abril de 2019, às 10:00 horas, 
na sede da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e 
Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a celebração, pela Emissora, em conjunto com a Pentágono S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), dos seguintes aditamentos (1) 3º Aditamento ao Instrumento Particular 
da Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional 
Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo Antônio Energia S.A. 
(“3º Aditamento à Escritura de Emissão”); (2) 4º Aditamento ao Contrato de Suporte de Acionistas para Cobertura de Insuficiências e Outras
Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado (“4º Aditamento ao Contrato de Suporte - Insuficiências”);  
(3) 4º Aditamento ao Contrato de Suporte de Acionistas Suplementar e Outras Avenças, celebrado 28 de agosto de 2013 e posteriormente
aditado (“4º Aditamento ao Contrato de Suporte - Suplementar”); (4) 2º Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Fiança, 
celebrado com Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, celebrado em 28 de agosto de 2013, e posteriormente aditado 
(“2º Aditamento ao Contrato de Fiança - CEMIG”); e (5) 2º Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Fiança, celebrado com a
Centrais Elétricas Brasileiras S.A., celebrado em 28 de agosto de 2013, e posteriormente aditado (“2º Aditamento ao Contrato de Fiança - 
ELETROBRAS”); a fim de atualizar as proporções dos percentuais no âmbito das garantias prestadas, haja vista alterações das participações
societárias dos acionistas diretos e indiretos da Madeira Energia S.A., nos termos da Proposta da Administração divulgada pela Emissora 
junto à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Os itens da Ordem do Dia acima descritos serão descriminados na Proposta de
Administração a ser divulgada pela Emissora. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a
abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das
Debêntures aberta em nome de cada Debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador,  
do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários,
na sede social da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade 
e Estado de São Paulo, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora 
antes do evento. São Paulo, 16 de abril de 2019. Roberto Junqueira Filho - Diretor Presidente.

IGESP S/A – Centro Médico e Cirúrgico Instituto de Gastroenterologia de SP
CNPJ/MF nº 61.442.190/0001-91

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas do IGESP S.A. Centro Médico e Cirúrgico Instituto de Gastroen-
terologia de São Paulo a comparecerem no dia 23.05.2019 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 Extraordi-
nária , a fim de reunidos deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Leitura, discussão e aprovação
da redação da ata da Assembléia anterior; 2) Eleição de membros da Diretoria e Conselhos; 3) Ou-
tros Assuntos de interesse da Instituição. São Paulo,15/04/2019. Fernando José Moredo – Presidente.

Orient Relógios do Brasil S.A.
CNPJ (MF) 60.401.205/0001-00 - NIRE 35.300.042.875
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os Srs. Acionistas, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 29 de abril de 2019, às 
09:00 horas, em sua Sede Social, na Avenida das Nações Unidas, 10.989, 7º. Andar, Conjunto 71, Sala 1 - Brooklin 
Paulista, São Paulo - SP, CEP 04578-000, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 
31.12.2018; 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e 3) Outros assuntos de interesse social.
São Paulo, 15 de abril de 2019. A Diretoria.              (16, 17 e 18/04/2019).

www.sold.com.br (11) 3296-7555INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Rua Tenente Negrão, 140 - 3º Andar - Itaim Bibi

São Paulo/SP
PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 23/04/2019  - 09:00h  -  2º LEILÃO: 25/04/2019  - 15:30h

EDITAL DE LEILÃO
Henri Zylberstajn, 

Presencial e Online 
IMÓVEL: O ESCRITÓRIO SOB Nº 106, “EDIFÍCIO OFFICE 

DESIGN SANTANA”, 8º Subdistrito – Santana

CONTRIBUINTE MUNICIPAL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 23/04/2019, às 09:00 
horas, e 2º Leilão dia 25/04/2019, às 15:30 horas. LOCAL: 

. DEVEDOR FIDUCIANTE: LEANDRO MARQUES QUINTAS, 

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

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 438.317,87 (Quatrocentos e 
trinta e oito mil, trezentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos); 2º leilão: R$ 315.583,76 (Trezentos e quinze mil, quinhentos e 
oitenta e três reais e setenta e seis 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. 

Syma Participações S.A.
CNPJ nº 02.149.611/0001-21

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras do exercício 
findo em 31.12.2018. Para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários ficamos à sua disposição.         A Diretoria

Balanço Patrimonial Encerrado em 31.12.2018
Ativo       31.12.2018      31.12.2017
Circulante 12.780.280,00 12.999.411,24
Disponibilidades 130.702,65 233.715,10
Estoque 12.583.320,50 12.583.320,50
Contas a Receber 58.266,22 175.960,28
Despesas de Exercício Seguinte 7.990,63 6.415,36
Não Circulante 152.873,64 147.203,31
Realizável Longo Prazo-Devedores Diversos 114.173,70 68.074,59
Imobilizado 38.699,94 79.128,72
Total do Ativo 12.933.153,64 13.146.614,55

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
 31.12.2018  31.12.2017 
Atividades Operacionais (178.822,21) 266.031,49
Lucro Líquido do Exercício (167.040,74) 86.715,87
Despesas/Receitas que não afetam o Caixa:  
Depreciação e Amortização 40.428,78 151.112,12
Férias a Pagar (5.127,27) 262,32
Encargos Sociais a Recolher (3.409,14) 92,58
Lucro Líquido Ajustado (135.148,37) 238.182,89
Acréscimo (Decréscimo) nos 
   Ativos/Passivos Operacionais (43.673,84) 27.848,60
Estoques - 37.057,17
Contas a Receber 68.345,27 (19.675,05)
Despesas Pagas Antecipadamente (1.575,27) 337,99
Contas a Pagar (102.243,65) 12.785,77
Salários e Encargos Sociais (32,42) 60,24
Impostos de Renda e Contribuição Social (7.099,30) (3.027,49)
Impostos e Contribuições (1.068,47) 309,97
Atividades de Investimento 3.249,68 (2.050,25)
Dividendos Recebidos 3.249,68 (2.050,25)
Atividades de Financiamento 72.560,08 (158.221,13)
Empréstimos de Sócios 72.560,08 (75.841,05)
Dividendos Pagos - (82.380,08)
Aumento (Redução) no Caixa e 
   Equivalente de Caixa (103.012,45) 105.760,11
Demonstração da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa
Caixa e Equivalente de Caixa/Início do Exercício  233.715,10 127.954,99
Caixa e Equivalente de Caixa/Fim do Exercício 130.702,65 233.715,10
Aumento (Redução) no Caixa e 
   Equivalente de Caixa (103.012,45) 105.760,11

Passivo       31.12.2018      31.12.2017
Circulante  36.645,05   155.625,30 
Obrigações Diversas  36.645,05   155.625,30 
Não Circulante: Exigevel a Longo Prazo  3.958.292,48   3.885.732,40 
Contas Correntes Acionistas  3.958.292,48   3.885.732,40 
Patrimônio Líquido  8.938.216,11   9.105.256,85 
Capital Social Integralizado  8.329.838,00   8.329.838,00 
Reservas de Capital  400.321,55   400.321,55 
Reservas de Lucros  208.056,56   375.097,30 
Total do Passivo  12.933.153,64   13.146.614,55 

Demonstração de Resultado       31.12.2018     31.12.2017
Receitas Operacionais 1.348.067,47 2.044.492,94
Despesas Operacionais (1.412.730,58) (1.708.988,91)
Outras Receitas 20.693,22 8.782,71
Outras Despesas - (81.951,87)
Lucro antes da CS e IR (43.969,89) 262.334,87
Imposto de Renda (84.140,33) (121.984,56)
Contribuição Social (38.930,52) (53.634,44)
Lucro do Exercício (167.040,74) 86.715,87
Nº de Ações do Capital Social 42.541 42.541
Lucro por Ação (3,9266) 2,0384 

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados 
       31.12.2018      31.12.2017
Saldo no Início do Exercício  -     -   
Lucro do Exercício (167.040,74)   86.715,87 
Destinação do Lucro: Reserva Legal  -    (4.335,79) 
Dividendos  -    (82.380,08) 
Saldo no Fim do Exercício (167.040,74)   -   

Notas Explicativas
1) As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação 
Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 2) O 
Resultado do Exercício foi apurado segundo o regime de competência. 
3) Os estoques de imóveis são demonstrados pelo menor valor entre o 
custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o 
método de média ponderada móvel. 4) O imobilizado está representado 
pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo Método 
Linear. 5) O Capital Social na data do Balanço é de R$ 8.329.838,00 
representado por 42.541 ações sem valor nominal, sendo 17.781 de 
ações ordinárias nominativas e 24.760 de ações preferenciais nominativas.

Luiz Vicente Barros Mattos Junior - Diretor Presidente
Sylvia Cochrane Mattos - Diretora Vice Presidente

Daniela Cristina Codignotto - Contadora - CRC/1SP293345/O-4

Passivo / Circulante 2017 - R$ 2018 - R$
Exigibilidades: Contas a Pagar 430.305,63 430.305,63
Contratos de Mutuo 39.000,00 39.000,00
Outras Contas 1.996.573,03 2.242.120,95
 2.465.878,66 2.711.426,58
Salários e Encargos Sociais: INSS a Recolher 1.465,47 1.295,97
FGTS a Recolher 377,70 355,98
Outras Contas 133,33 133,33
 1.976,50 1.785,28
Encargos Fiscais: ISS a Recolher 7,00 -
IR Fonte a Recolher 26,25 56,63
Pis a Recolher 9,40 9,40
Cofins a Recolher 0,08 0,08
Impostos e Contribuições Retidos à Recolher 81,38 175,54
Impostos e Contribuições Lucro Presumido 19,19 19,26
 143,30 260,91
Provisões: Férias 5.893,20 7.881,93
Total do Passivo Circulante 2.473.891,66 2.721.354,70
Passivo Não Circulante
Exigível a Longo Prazo
Credores por Empréstimo Equipamentos 98.140,65 98.140,65
Total do Passivo não Circulante 98.140,65 98.140,65
Patrimônio Líquido
Capital Social: Capital Subscrito 500.000,00 500.000,00
Reservas de Lucros :Resultados Acumulados 1.051.631,10 816.674,74
Resultado do Exercício (234.956,36) (249.073,17)
Reserva Legal 100.000,00 100.000,00
 916.674,74 667.601,57
Total do Patrimônio Líquido 1.416.674,74 1.167.601,57
Total do Passivo 3.988.707,05 3.987.096,92

Reconhecemos a exatidão do presente “Balanço Patrimonial” 
consolidado em 31 de Dezembro de 2.018, cujo Ativo e Passivo 
somam a importância de R$ 3.987.096,92 (Três Milhões, Novecentos e 
Oitenta e Sete Mil, Noventa e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos).

Rose Meire Santana Macedo - CPF: 114.468.891-49
Mário Yasuo Sugawara - Técnico em Contabilidade
CRC - SP 1 SP 094.157/0-3 - CPF: 526.637.528-00

INTERPAC TELEMÁTICA S/A
CNPJ n° 64.986.748/0001-98
Demonstrações Contábeis

Balanço Patrimonial Consolidado em 31 de Dezembro 2017 e 2018

Demonstração do Resultado do Exercício - 2018

Demonstração de Resultados Acumulados - 2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa - 2018
Ativo / Circulante 2017 - R$ 2018 - R$
Disponibilidades
Bancos / Aplicações Financeiras 11.146,66 10.267,48
Valores Realizáveis
Clientes 15.471,03 15.471,03
Adiantamentos 86.210,77 86.210,77
Impostos a Recuperar 3.712.591,27 3.711.860,32
Antecipação Valor Residual - -
Outras Contas - -
 3.814.273,07 3.813.542,12
Total do Ativo Circulante 3.825.419,73 3.823.809,60
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Valores Realizáveis
Depósito Judicial - FGTS 16.787,72 16.787,72
Materiais de Terceiros 98.140,65 98.140,65
Empréstimos 36.531,21 36.531,21
 151.459,58 151.459,58
Total do Realizável a Longo Prazo 151.459,58 151.459,58
Imobilizado: Imobilizado 11.061,59 11.061,59
Intangível: Intangível 766,15 766,15
Total do Ativo Não Circulante 163.287,32 163.287,32
Total do Ativo 3.988.707,05 3.987.096,92

Receitas Operacionais 2017 - R$ 2018 - R$
Custo de Serviços (6.244,70) (6.425,00)
Lucro Bruto (6.244,70) (6.425,00)
Despesas Operacionais
Administrativas/Gerais (229.384,62) (242.741,00)
Outras Receitas/Despesas: Financeiras 885,29 122,03
Outras Despesas 0,14 0,09
 885,43 122,12
Resultado Operacional (234.743,89) (249.043,88)
Lucro antes da Contribuição Social (234.743,89) (249.043,88)
Contribuição Social / CS Lucro Presumido (79,68) (10,98)
Lucro antes do Imposto de Renda (234.823,57) (249.054,86)
Imposto de Renda / IR Lucro Presumido (132,79) (18,31)
Resultado Líquido do Exercício (234.956,36) (249.073,17)

 2017 - R$ 2018 - R$
Saldo Anterior de Resultados Acumulados 1.051.631,10 816.674,74
Resultado Líquido do Exercício (234.956,36) (249.073,17)
Reserva Legal 100.000,00 100.000,00
Resultados Acumulados 916.674,74 667.601,57

Das Atividades Operacionais 2017 - R$ 2018 - R$
Resultado do Exercício / Período (234.956,36) (249.073,17)
Caixa Líquido Proveniente das
  Atividades Operacionais 29,36 (879,18)
Disponibilidades
Aumento/Redução Líquido de Caixa e
  Equivalentes de Caixa 29,36 (879,18)
No Início do Exercício 11.117,30 11.146,66
No Final do Exercício 11.146,66 10.267,48

COOPERATIVA DOS 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE - 

COOPERPAS10
EM LIQUIDAÇÃO - CNPJ 00.955.320/0001-03.

EDITAL DE RETIFICAÇÃO
No Edital de Convocação publicado no jornal 
Empresas & Negócios dia 30/01/2019, deixou 
de constar o item: “2) Alteração do endereço da 
Cooperativa.” (Item que foi tratado na Ata da AGE 
realizada no dia 28/02/2019). São Paulo, 16 de abril 
de 2019. Adolfo Manoel da Silva - Liquidante.

CEVA Freight Management do Brasil Ltda
CNPJ 03.229.138/0001-55

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017  (Em milhares de reais)

Alfonso Lopez - VP Finance LATIN AMERICA
Daniela Santos - Contadora - CRC 1SP216970/O-0

Balanço Patrimonial Demonstração de Resultados
Ativo 31/12/18 31/12/17
Circulante 50.094 57.324
Caixa e bancos 13.176 9.434
Contas a receber 30.824 38.875
Outras contas a receber 0 2.539
Créditos fiscais 5.729 5.881
Adiantamentos 365 594
Não Circulante: Realizável a Longo Prazo 14.906 29.022
Outros a Receber a Longo Prazo 284 836
Depósitos Judiciais 3.623 2.842
Diferido 0 0
Intercompany 0 14.742
Empréstimos – Empresas relacionadas 10.999 10.602
Permanente 1.180 1.433
Investimentos 
Imobilizado 1.180 1.433
Total Ativo 66.180 87.780

Passivo 31/12/18 31/12/17
Circulante 27.408 35.404
Fornecedores 16.644 15.657
Impostos a recolher 2.605 5.022
Salários e encargos sociais 7.651 4.874
Provisões 508 3.354
Adiantamentos 0 6.497
Intercompany 0 0
Não Circulante: Exigível a Longo Prazo 11.085 22.357
Impostos e Contribuições a Recolher  0 0
Outras Provisões 0 0
Intercompany -447 7.455
Empréstimos – Empresas relacionadas 11.532 14.902
Patrimônio líquido 27.687 30.019
Capital social  68.118 68.118
Lucros acumulados -40.432 -38.099
Total Passivo 66.180 87.780

Receita 31/12/18 31/12/17
Receita bruta de serviços prestados 97.442  90.791 
   Impostos serviços prestados -7.933  -9.024 
Receita líquida das vendas e serviços prestados 89.509  81.767 
   Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados -71.482  -51.712 
Lucro bruto 18.027  30.055 
(Despesas) receitas operacionais -19.556  -24.549 
   Gerais e administrativas -19.715  -24.659 
   Outras receitas/despesas operacionais, líquidas 160  110 
Lucro/ Prejuízo operacional 
 antes do resultado financeiro -1.529  5.506 
Resultado financeiro -701  9.767 
   Despesas financeiras -2.840  -601 
   Variação Cambial  Intercompany 266  10.257 
   Receitas financeiras 1.872  111 
Lucro / Prejuízo antes do IR e da CS -2.229  15.273 
Imposto de renda e contribuição social 0  -2.853 
   Do exercício 0  -3.372 
   Diferido 0  519 
Lucro/Prejuízo líquido do exercício -2.229  12.420 

SOF Serviço de Orientação da Família
CNPJ/MF 60.396.793/0001-31

Edital de Convocação
O SOF Serviço de Orientação da Família, convoca os(as) associados(as) e diretores(as) para a 
Assembleia Geral Ordinária a se realizar no dia 03 de maio de 2019, às 18:30 h, em primeira convoca-
ção e às 19:00 h, em segunda convocação, na Rua Ministro Costa e Silva, nº 36, Pinheiros, São Paulo/
SP. Ordem do dia: 1- Apresentação e aprovação do Balanço e Relatório de Atividades de 2018; 2- 
Apresentação e aprovação do Planejamento e Orçamento para 2019; 3- Aprovação de novos(as) 
associados(as); 4- Eleição e posse da Diretoria e Conselho Fiscal; 5- Outros. São Paulo, 17 de abril de 
2019. Maria Luiza da Costa, Presidente e Sonia Maria dos Santos, Secretária. 

SOF Serviço de Orientação da Família.
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Pedreira Cachoeira S.A. - CNPJ/MF nº 62.310.644/0001-33
Convocação – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convidados os acionistas a se reunirem em AGO/E, que se realizará no dia 26/4/19, às 11h00min, na Avenida São Gabriel, 333, 18º andar 
– Jardim Paulista, em SP/SP, para deliberarem: (i) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras e contábeis relativas ao exercício 
social encerrado em 31/12/18; (ii) Destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/18; (iii) Correção monetária do capital social; (iv) Apro-
vação da verba anual e global destinada à remuneração da Diretoria; (v) Alteração do artigo 12 do Estatuto Social; (vi) ratificação da autorização 
para celebrar acordo com os invasores do imóvel pertencente à Pedreira Cachoeira; e (vii) Outros assuntos de interesse social. Os documentos 
existentes relativos aos itens “v” e “vi” da ordem do dia estarão, a partir desta data, nos termos do artigo 135, §3º da Lei nº 6.404/76, à disposição 
dos acionistas no endereço da sede, podendo ser consultados mediante prévio agendamento. SP, 15/4/19. A Diretoria. (17, 18 e 19/04/2019)

You Inc Incorporadora e Participações S.A.
CNPJ/MF N° 11.284.204/0001-18 NIRE N° 35.300.393.775

Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária 
A You Inc Incorporadora e Participações S.A., vem, pela presente, em virtude do exposto abaixo, convocar os acio-
nistas da Companhia, para reunirem-se em AGO a ser realizada, em 1ª convocação, às 11hs do dia 30/04/2019, 
na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubits-
chek, nº 360, 4° andar, conjunto 41, ordem do dia: (A) Deliberar sobre as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31/12/2018, 
acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes; (B) Deliberar sobre a 
destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2018; e (C) Fixar a remuneração global anual dos 
administradores para o exercício de 2019. Instruções Gerais: A documentação relativa à ordem do dia está à 
disposição na sede da Companhia, bem como nos endereços eletrônicos da Companhia (http://www.youinc.com.
br/) e da CVM (www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores. São Paulo, 16/04/2019. A Administração.

www.sold.com.br (11) 3296-7555INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Rua Tenente Negrão, 140 - 3º Andar - Itaim Bibi

São Paulo/SP
PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 07/05/2019  - 09:00h  -  2º LEILÃO: 09/05/2019  - 15:30h

EDITAL DE LEILÃO
Henri Zylberstajn, 

Presencial e Online 
IMÓVEL “EDIFÍCIO SPAZIO POZELLI”, -

 DATA 
DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 07/05/2019, às 09:00 horas, e 2º Leilão dia 09/05/2019, às 15:30 horas. LOCAL: 

. DEVEDOR FIDUCIANTE: DANIEL 
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to à desistência da arrematação. 
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Balanços Patrimoniais dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em Reais)
Ativo Notas           2018               2017

Reapresentado
Ativo Circulante   40.827.646       33.446.712
Caixa e Equivalentes de Caixa 3 6.254.214 5.835.675
Contas a Receber 4 12.160.659 7.941.668
Estoques 5 14.052.125 14.060.368
Tributos a Recuperar 6 4.810.881 4.226.104
Adiantamentos a Fornecedores 3.015.843 722.603
Créditos Diversos 7 533.924 660.294
Ativo não Circulante   56.931.428       61.055.500
Investimentos - 2.232
Outros Créditos 176.355 187.825
Imobilizado Líquido 9 11.285.212 14.689.067
Intangível 9   45.469.861       46.176.376

Total do Ativo 97.759.074 94.502.212

Passivo e Patrimônio Líquido Notas           2018               2017
Reapresentado

Passivo Circulante   25.924.736       14.776.376
Fornecedores 3.529.913 2.939.316
Empréstimos e Financiamentos 10 5.853.982 5.922.434
Obrigações Trabalhistas 951.211 708.299
Obrigações Tributárias 11 2.389.740 1.283.197
Provisões Trabalhistas 2.208.758 1.897.443
Adiantamentos de Clientes 12 10.981.734 2.022.118
Outras Obrigações 9.398 3.569
Passivo não Circulante   28.432.866       37.652.460
Fornecedores 1.517.350 2.005.245
Empréstimos e Financiamentos 10 496.814 6.320.903
Débitos com Pessoas Ligadas 13 10.000.000 10.796.876
Obrigações Tributárias 11 - 114.000
Provisão para Perdas nos Investimentos 8 1.785.848 3.154.315
Provisão para Contingências 17 73.137 -
Impostos Diferidos 19 14.559.717 15.261.121
Patrimônio Líquido   43.401.472       42.073.376
Capital Social 3.032.000 3.032.000
Reserva Legal 376.454 310.049
Reserva de Incentivos Fiscais 8.083.494 6.821.803
Reserva de Lucros 3.886.007 2.069.136
Ajuste de Avaliação Patrimonial   28.023.517       29.840.388
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 97.759.074 94.502.212

Demonstrações do Resultado dos Exercícios Findos em 31/12 - (Em Reais)
Notas           2018               2017

Reapresentado
Receita Bruta de Vendas 111.990.079 103.401.520
Impostos Incidentes e
  Devolução de Vendas (17.586.110) (13.442.040)
Receita Líquida de Vendas 94.403.969 89.959.480
Custo dos Produtos Vendidos (71.487.299) (59.057.975)
Lucro Bruto 22.916.670 30.901.505
Receitas (Despesas) Operacionais:
Despesas Administrativas (14.592.430) (17.819.955)
Despesas Comerciais (1.161.186) (943.553)
Despesas Tributárias (388.984) (847.862)
Soma das Despesas Operacionais (16.142.600) (19.611.370)
Ebitda 6.774.070 11.290.135
Despesas com Depreciação (3.002.498) (3.049.330)
Outras Receitas/Despesas Operacionais 1.430.408 (1.572.066)
Receitas Financeiras 783.481 1.082.374
Despesas Financeiras (4.691.521) (5.114.080)
Lucro Antes da Provisão para o IRPJ e CSLL 1.293.940 2.637.033
Provisão Impostos correntes 19 (667.248) (2.093.014)
Provisão Impostos Diferidos 19 701.404 410.415
Lucro Líquido do Exercício 1.328.096 954.434

PRODAPRODAPRODAPRODAPRODATTTTTA MOBILITY BRASIL S/AA MOBILITY BRASIL S/AA MOBILITY BRASIL S/AA MOBILITY BRASIL S/AA MOBILITY BRASIL S/A
CNPJ: 05.535.694/0001-85

Demonstrações Financeiras

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em Reais)
Ajuste de Reserva de Total do

Capital Reserva Avaliação Incentivos Reserva Lucros Patrimônio Resultado
     Social     Legal Patrimonial      Fiscais   de Lucros Acumulados       Líquido      Abrangente

Saldo em 31 de Dezembro de 2016 3.032.000  262.327  29.834.275   5.915.090    1.897.789                 -  40.941.481        4.124.121
(-) Baixas do Custo Atribuído - - (68.392) - - 68.392 - -
(-) Realização do Custo Atribuído - - (1.368.459) - - 1.368.459 - -
Impostos Diferidos sobre
  Realização do Custo Atribuido - - 488.528 - - (488.528) - -
Reversão de impostos
  diferidos sobre o custo atribuído - - - - - 177.461 177.461 177.461
Lucro do Exercício - - - - - 954.434 954.434 954.434
Constituição da Reserva Legal - 47.722 - - - (47.722) - -
Constituição da Reserva
  de Incentivos Fiscais - - - 906.713 - (906.713) - -
Constituição de reserva
  de retenção de lucros - - - - 1.125.783 (1.125.783) - -
Resultado Abrangente Total - 47.722 (948.323) 906.713 1.125.783 - 1.131.895 1.131.895
Saldo em 31 de Dezembro de 2017 3.032.000  310.049  28.885.952   6.821.803    3.023.572                 -  42.073.376        5.256.016
Reapresentado
(-) Realização do Custo Atribuído - - (1.309.811) - - 1.309.811 - -
Impostos Diferidos sobre
  Realização do Custo Atribuido - - 447.375 - - (447.375) - -
Lucro do Exercício - - - - - 1.328.096 1.328.096 1.328.096
Constituição da Reserva Legal - 66.405 - - (66.405) - - -
Constituição da Reserva
  de Incentivos Fiscais - - - 1.261.691 - (1.261.691) - -
Constituição da Reserva
  de Retençao de Lucros - - - - 928.841 (928.841) - -
Resultado Abrangente Total - 66.405 (862.436) 1.261.691 862.436 - 1.328.096 1.328.096
Saldo em 31 de Dezembro de 2018 3.032.000  376.454  28.023.516   8.083.494    3.886.008                 -  43.401.472        6.584.112

1. Contexto Operacional: A Companhia foi fundada no ano de 2003 e desde
sua fundação, operando no segmento de industrialização por conta própria
ou de terceiros, no comércio, na importação e exportação, vendas e locação
de equipamentos direcionados ao sistema de bilhetagem eletrônica, desen-
volvimento de programas operacionais (software), licenciamento ou cessão
de direito de uso de software, na prestação de serviços de assistência téc-
nica e na instalação de equipamentos. A Companhia desde sua fundação
possui alta concentração das vendas direcionada para clientes do mercado
público de transportes. Em 10/02/2014 através da Ata de Reunião dos Sóci-
os Quotistas para Transformação de Tipo Societário para Sociedade Anôni-
ma a Prodata Mobility Brasil Ltda. passou a ser denominada de Prodata
Mobility Brasil S/A. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: 2.1.
Base de Apresentação: As demonstrações contábeis da Companhia em
31/12/2018 e 2017 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Socieda-
des por Ações - Lei nº 6.404/76, alteradas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/
09, e nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), homologados pelos ór-
gãos reguladores. 2.2. Principais Práticas Contábeis Adotadas: São as
seguintes as práticas adotadas para elaboração destas demonstrações con-
tábeis: 2.2.1. Estimativas Contábeis: A elaboração de demonstrações con-
tábeis requer que a Administração use de julgamento na determinação e re-
gistro de estimativas contábeis, revisando-as anualmente. Os ativos e pas-
sivos significativos sujeitos a estas estimativas e premissas incluem o valor
residual do ativo imobilizado, provisão para créditos de liquidação duvidosa,
obsolescência de estoques e para contingências. A liquidação das transa-
ções envolvendo estas estimativas poderá resultar em valores diferentes
dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determi-
nação. 2.2.2. Caixa e Equivalentes de Caixa: Incluem caixa e equivalentes
de caixa os saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras
com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de
mercado. As aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de caixa são
classificadas na categoria “ativos financeiros ao valor justo por meio do re-
sultado”. 2.2.3. Estoques: Foram avaliados pelo custo médio de aquisição
excluídos os impostos, com custo não superior ao valor de mercado ou re-
alização. 2.2.4. Tributos a Recuperar: Os valores retidos e não compensa-
dos de exercícios anteriores encontram-se registrados pelo seu valor origi-
nal sem qualquer atualização. 2.2.5. Imobilizado Líquido: É registrado pelo
custo de aquisição, deduzido das respectivas depreciações acumuladas. As
depreciações são computadas pelo método linear, de acordo com as taxas
informadas na Nota Explicativa nº 9, estando sujeitos à análise sobre sua
recuperabilidade. 2.2.6. Outros Ativos e Passivos (Circulantes e não circu-
lantes): Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável
que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Compa-
nhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo
é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obri-
gação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo
provável que um recurso econômico e já requerido para liquidá-lo. São acres-
cidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações
monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como
base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são
classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é prová-
vel que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados
como não circulantes. 2.2.7. IRPJ e CSLL: A provisão para IRPJ e CSLL foi
constituída de acordo com a legislação vigente. A contabilização destas pro-
visões ocorreu no passivo circulante, já sendo considerada a compensação
pelos valores retidos de imposto de renda na fonte sobre aplicações finan-
ceiras e das antecipações efetuadas nos exercícios. O imposto diferido é
reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contá-
beis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores
usados para fins de tributação. O imposto diferido é mensurado pelas alíquo-
tas que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas
revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente
decretadas até a data de apresentação das demonstrações financeiras.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa          2018          2017
Caixa 5.067 8.538
Bancos Contas Movimentos 2.446.752 1.592.771
Aplicações Financeiras 3.802.396 4.234.366
Total 6.254.214 5.835.675
4. Contas a Receber          2018          2017
Clientes Nacionais 11.097.168 7.698.456
Clientes Estrangeiros 1.385.943 469.906
(-) Provisão para Devedores Duvidosos (322.453) (226.694)
Total 12.160.659 7.941.668

5. Estoques          2018          2017
Matéria Prima 11.653.213 12.159.875
Estoques em Terceiros 2.002.450 1.803.132
Mercadorias Importadas 237.954 94.258
Outros Estoques 158.508 3.104
Total 14.052.125 14.060.368
6. Tributos a Recuperar          2018          2017
PIS Retido a Recuperar 14.090 9.418
ICMS a Recuperar 365.603 236.029
IPI a Recuperar 320.567 596.020
COFINS Retida a Recuperar 65.028 43.466
CSLL Retida a Recuperar 236.966 14.489
Imposto Renda Retido na Fonte 633.282 314.773
Outros Impostos a Compensar 1.782.049 1.618.613
Saldo Negativo de CSLL 1.040.095 1.040.095
Saldo Negativo do IRPJ 353.201 353.201
Total 4.810.881 4.226.104
7. Credores Diversos          2018          2017
Créditos a Funcionários 155.696 153.158
Despesa do Exercício Seguinte 378.228 507.134
Total 533.924 660.294
8. Investimentos
Provisão para Perdas          2018          2017
APB Prodata Colômbia (a) (1.785.848) (3.154.315)
Total (1.785.848) (3.154.315)
(a) Participação Controlada APB Prodata Colômbia
Patrimônio Líquido da Controlada em Reais (1.785.848) (3.154.315)
Provisão para Perdas nos Investimentos (1.785.848) (3.154.315)
Percentual de Participação no Capital 100% 100%
Provisão para Perdas nos Investimentos (1.785.848) (3.154.315)
9. Imobilizado líquido                                            2018          2017

Imobi- Imobi-
Vida útil   Depre- lizado lizado

Descrição        anos        Custo      ciação/      Líquido      Líquido
Imóveis 20 6.326.488 1.818.112 4.508.376 4.808.924
Instalações 10 8.179 71 8.108  
Benfeitorias Imóveis
  de Terceiros 10 147.421 48.987 98.434 58.041
Máquinas e
  Equipamentos 2 a 13 2.872.938 1.852.676 1.020.262 1.267.866
Móveis e Utensílios 10 1.027.783 373.984 653.799 586.017
Veículos 8 a 10 477.530 186.269 291.261 279.238
Equipamento
  de Informática 1 a 11 3.940.137 3.119.174 820.963 1.264.847
Equipamento em
  Poder Terceiros 5 21.942.280 18.058.271 3.884.009 6.424.134
Imobilizado 36.742.756 25.457.544 11.285.212 14.689.067
Intangível 1 a 6 50.791.584 5.321.722 45.469.861 46.176.376
Total 87.534.340 30.779.266 56.755.073 60.865.443
Conforme previsto na Resolução CFC nº 1.177/09 que aprovou a NBC TG 27
e na Resolução CFC nº 1.263/09 que aprovou a ITG 10 - Interpretação
sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado, Ativo Intangível e à Propri-
edade para Investimento, a empresa concluiu as análises periódicas com o
objetivo de revisar e ajustar a vida útil econômica estimada para o cálculo
de depreciação. Para fins dessa análise, a empresa se baseou na expec-
tativa de utilização dos bens, e a estimativa referente à vida útil dos ativos,
bem como, a estimativa do seu valor residual, conforme experiências ante-
riores com ativos semelhantes e com base em avaliações realizadas por
avaliadores independentes externos, concomitantemente apurou o valor
justo desses ativos para a determinação do custo atribuído e concluiu tam-
bém o levantamento patrimonial físico destes ativos. No caso dos
Softwares a empresa optou mensurar o valor justo com base em avaliações
realizadas por avaliadores independentes externos, utilizando como técni-
ca valor presente de fluxos de caixa futuros esperado para estes ativos. A
Empresa possui o montante de R$ 37.154.000 de ativos classificados
como intangíveis com vida útil indefinida denominados “Software Prodata”.
Conforme a NBC TG 01 (R2) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, a
Empresa deve testar, no mínimo anualmente, a redução ao valor recuperá-
vel de um ativo intangível com vida útil indefinida. A Empresa contratou a
“Macadar Avaliações” a qual emitiu o laudo na data de 30/07/2018 no valor
de R$ 49.690.000.
10. Empréstimos e Financiamentos          2018          2017
Finame 5.829.611 5.829.611
Leasing 24.372 92.823
Passivo Circulante 5.853.982 5.922.434
Finame 485.801 6.315.412
Leasing 11.014 5.491
Passivo Não Circulante 496.814 6.320.903
Total 6.350.797 12.243.337

11. Obrigações Tributárias          2018          2017
Passivo Circulante: PIS a Recolher 120.821 61.943
COFINS a Recolher 631.304 359.561
ISS a Recolher 194.329 218.644
ICMS a Recolher 595.234 337.829
IPI a Recolher 568.066 7.543
Outras Obrigações a Recolher 117.994 126.676
Parcelamentos 161.992 171.001
Total 2.389.740 1.283.197
Passivo Não Circulante: Parcelamentos - 114.000
Total - 114.000
12. Adiantamentos de Clientes          2018          2017
Adiantamentos de Clientes Nacionais 9.145.879 1.563.339
Adiantamentos de Clientes Estrangeiros 1.832.292 458.779
Venda para Entrega Futura 3.563
Total 10.981.734 2.022.118
13. Débitos com Pessoas Ligadas          2018          2017
APB Automação S/A - 4.267
Total de Débitos - 4.267
APB Automação S/A 5.000.000 5.396.304
Louvain Empreendimentos e Participações S/A 2.600.000 2.698.152
ASTC Sistemas de Automação Ltda. 650.000 809.445
Antinos S/A 1.682.376 1.821.082
AP Trans International 67.624 67.625
Total de Lucros a Distribuir 10.000.000 10.792.609
Total de Débitos com Pessoas Ligadas 10.000.000 10.796.876
14. Patrimônio Líquido: Capital Social: O capital social subscrito e total-
mente integralizado é de R$ 3.032.000, constituído por 3.032.000 cotas,
com valor nominal de R$ 1,00 cada. 15. Reserva de Incentivos Fiscais: A
Prodata Mobility Brasil S/A no exercício de 2014 foi habilitada pelo Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação provisoriamente na data de 28/04/2014 e
de forma definitiva na data de 08/12/2014 a utilização dos benefícios fiscais
de que trata a Lei nº 8.248 de 23/10/1991, obtendo assim a redução de 80%
do IPI e alíquota máxima de 12% do ICMS, tendo acumulado em 2018 o
montante de R$ 8.083.494, e gerado no exercício de 2018 receitas de incen-
tivos fiscais no total de R$ 1.261.691, os quais foram destinados para a
conta de Reserva de Incentivos Fiscais. 16. Reserva de Lucros: Formado
pela soma dos saldos dos resultados apurados em períodos anteriores, con-
forme demonstrado nas Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líqui-
do. Os lucros registrados nesta conta contábil encontram-se livres de impos-
tos. 17. Provisão para Contingências: A Companhia possui processos em
andamento de natureza trabalhista. As respectivas provisões para contin-
gências são constituídas considerando a estimativa feita pelos assessores
jurídicos para os processos cuja probabilidade de perda for considerada
como provável. Em 2018 foi contabilizado na conta de processos trabalhis-
tas a pagar o montante de R$ 73.136 relativo a ações com perda provável,
já iniciados os processos de liquidações. Dos processos em curso, cuja
avaliação dos assessores jurídicos aponta como probabilidade de perda
possível, a Companhia tem a seguinte estimativa:
Natureza           R$
Trabalhista 716.797
Tributária 150.083
Total 866.880
18. Valor Recuperável de ativos - Impairment: Os ativos classificados
como intangíveis com vida útil indefinida, como o “Software Prodata”, não
estão sujeitos à amortização e de acordo com a NBC TG 01 (R2) - Redução
ao Valor Recuperável de Ativos, são testados no mínimo anualmente, sendo
reduzidos ao seu valor recuperável quando aplicável. O imobilizado e outros
ativos não circulantes são submetidos ao teste de recuperabilidade para se
identificar perdas por “Impairment” anualmente ou quando eventos ou altera-
ções nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recupe-
rável. A perda por “Impairment” é reconhecida pelo montante em que o valor
contábil do ativo ultrapassa o valor recuperável, que é o maior entre o preço
líquido de venda e o valor em uso de um ativo.
19. Tributos sobre o Lucro          2018          2017
Passivo Circulante - - 
Passivo Não Circulante   
Impostos Diferidos - Custo Atribuído 14.433.071 14.880.643
Impostos Diferidos - Revisão Vida útil 126.646 380.478
Total Passivo Não Circulante 14.559.717 15.261.121
Resultado
Total Provisão IRPJ/CSSL Corrente (667.249) (2.093.013)
Total Provisão IRPJ/CSSL Diferidos 701.404 410.415

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos
em 31 de Dezembro - (Em Reais)

Das atividades operacionais          2018          2017
Lucro líquido 1.328.096 954.434
Ajustes para conciliar o resultado
pelas atividades operacionais:
Depreciações e amortizações 6.631.264 5.721.379
Provisão para perdas com investimento (1.368.467) 751.175
Venda de Imobilizado 64.246 83.172
Reversão do IRPJ sobre o Custo Atribuído - 177.461
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber (4.218.991) 464.946
Estoques 8.243 4.152.603
Tributos a recuperar (584.777) 4.592.266
Créditos diversos 137.840 372.438
Adiantamentos a fornecedores (2.293.240) (136.997)
Outros débitos - Empresas coligadas - 6.417
(Decréscimo) acréscimo em passivos
Fornecedores 102.702 1.729.522
Obrigações trabalhistas e tributárias 1.235.455 530.465
Impostos diferidos (701.404) (587.875)
Outros passivos 390.281 (105.102)
Adiantamento de clientes 8.959.616 (5.513.346)
Caixa proveniente das operações 9.690.864 13.192.958
Caixa líquido das atividades operacionais 9.690.864 13.192.958
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Acréscimo do imobilizado (1.502.234) (707.523)
Acréscimo de intangível (1.082.906) (5.355.864)
Investimentos em outras companhias 2.232 (2.232)
Caixa líquido das atividades de investimento (2.582.908) (6.065.619)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Liquidação de empréstimos (5.892.541) (6.553.976)
Caixa líquido das atividades de financiamentos (5.892.541) (6.553.976)
Contas a pagar para partes relacionadas (796.876) (69.335)
Caixa líquido das atividades de
  financiamento com acionistas (796.876) (69.335)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 418.539 504.028
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 5.835.675 5.331.647
No fim do exercício 6.254.214 5.835.675
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 418.539 504.028

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 - (Valores Expressos em Reais)

São Paulo, 25 de Fevereiro de 2019.
Leonardo Ceragioli - Administrador
João Ronco Junior - Administrador

Ulisses da Silva Pedretti - CRC-1SP-289611/O-6

A palavra “disrupção” 

pode ser pesada e até soar 

como um xingamento e, 

quando complementada 

pelo substantivo 

“digital”, entende-se que 

o apocalipse está para 

acontecer muito em breve.

Mas, calma, o fim do 
mundo pode aconte-
cer mesmo para quem 

ignorar esta transformação que 
tem acontecido nos últimos 
anos e atingido cada vez mais 
empresas/modelos de negócios. 
Quando afi rmamos que novos 
analfabetos estão surgindo 
graças à esta transformação na 
sociedade é necessário dar uma 
passo atrás para entender quan-
tas empresas nascem e quantas 
morrem antes de completar 
cinco anos de vida. 

Além disso, qual é o perfi l 
desta empresa e do empreen-
dedor? Queria ele empreen-
der apenas por necessidade, 
frente ao número recorde de 
desempregados que temos hoje 
em nosso país? Com muitos 
recém-formados tentando, sem 
sucesso, ingressar no mercado 
de trabalho, o microempreende-
dorismo surge como saída para  
contornar este cenário, sendo 
uma esperança para mudar de 
vida com um negócio próprio.

Porém, mesmo sabendo 
que, atualmente, não existe 
uma ideia de negócio sem o 
uso  dos meios digitais e das 
redes sociais, muitos deles 
“mergulham” nesse mundo 
digital sem nem ao menos ter 
conhecimento de qual caminho 
seguir para alcançar o sucesso. 
Em consequência disso, para se 
ter uma ideia, 60% dos negócios 
fecham as portas antes mesmo 
de completarem cinco anos e, 
um dos principais motivos, está 
ligado diretamente à falta de 
qualifi cação. 

Não estamos falando de 
Pós-graduação, MBA em Ad-
ministração ou Marketing, 
mas sim em saber empreender 
digitalmente, sem importar o 
ramo de atividade desta em-
presa. Empresas como Youtube 
e Netfl ix, por exemplo, foram 
desacreditadas no passado, 
simplesmente por acreditarem 
que poderiam transformar ne-
gócios existentes. Locadoras e 
produtoras não existem mais 
e as marcas desacreditadas 
faturam bilhões. Qual foi o 
segredo dos fundadores dessas 
empresas? Souberam implantar 
o modelo de negócio para o 
formato digital. 

Quem nunca baixou um 
aplicativo para pedir o almoço 
em casa quando estava com 
fome? Ou usou o celular para 
contratar serviços de entrega 
via motoboy? Hoje, tornou-se 
comum escutarmos histórias 
de empreendedores que encon-
traram o sucesso por meio de 
negócios digitais em diversos 
segmentos, como: transportes, 
alimentação, saúde, mobilida-
de, pets, entre outros. 

Mesmo com ideias inovadoras 
e com potencial para alcançar o 
sucesso - já que as pessoas estão 
cada vez mais ligadas nas novi-
dades do mercado, bem como 
nas possibilidades de empreen-
der -, os modelos de negócios 
até saem do papel mas, em um 
determinado momento, fi cam 
estagnados. Para reverter essa 
situação, é necessário investir 
em um conhecimento prévio 
para se tornar um empreende-
dor digital e, mais do que isso, é 
preciso saber a fórmula correta 
para o negócio não se perder 
no meio do caminho, diante de 
tantas tecnologias e inovações. 

E por falar em educação, as 
universidades que se cuidem, 
pois cada vez mais surgem Edte-
chs - startups de educação que 
utilizam os meios digitais para 
transmitirem o seu conteúdo. 
As instituições precisam se 
reinventar e seguir os avanços 
tecnológicos, proporcionando 
uma metodologia diferente, 
onde grandes nomes de sucesso 
em determinados setores, por 
exemplo, tornem-se professo-
res da instituição - seja de forma 
online ou presencial. 

Para ensinar a empreender, 
é preciso fugir do modelo de 
ensino tradicional e propor-
cionar aos empreendedores 
em formação novas formas de 
aprendizado, com uma proposta 
muito mais conectada ao mer-
cado, e cursos voltados especi-
fi camente para quem quer abrir 
negócios online

Portanto, já é possível enten-
der que quem deseja ser um 
empreendedor, precisará inves-
tir em cursos de especialização 
neste setor antes de colocar 
a “mão na massa”. Enquanto 
empresas nascem e crescem no 
Brasil, focadas no digital, outras 
morrem justamente por ignorar 
esta tal de disrupção. Quanto 
mais empresas quebrarem, mais 
analfabetos surgirão. 

(*) - É empreendedor e CEO da Be 
Academy, que une tecnologia à 

educação com o objetivo de ensinar 
como empreender no mundo digital, 

por meio de estratégias de marketing 
digital. 

Novos analfabetos surgem 
graças à disrupção digital 

Bruno Pinheiro (*)

Museu Nacional (Rio de Janeiro) - Em 2 de setembro de 2018, 
um incêndio destruiu 90% do acervo do Museu Nacional, no 
Rio de Janeiro, uma das principais instituições culturais do 
Brasil. Segundo perícia da Polícia Federal, as chamas foram 
provocadas por uma sobrecarga em um aparelho de ar con-
dicionado no primeiro andar.

Museu da Língua Portuguesa (São Paulo) - Quase três anos 
antes, a vítima havia sido o Museu da Língua Portuguesa, 
em São Paulo, um espaço interativo sobre o idioma ofi cial 
do Brasil. Atualmente em obras, o museu deve ser reaberto 
no fi m de 2019.

Teatro La Fenice (Veneza) - Em 29 de janeiro de 1996, um 
incêndio doloso atingiu o mais célebre teatro de Veneza, que 
só foi reinaugurado quase oito anos depois, em 14 de dezem-
bro de 2003. As chamas foram causadas intencionalmente 
por dois eletricistas que temiam ser multados por causa de 
um atraso durante uma reforma.

Capela do Santo Sudário (Turim) - Na madrugada de 11 para 
12 de abril de 1997, chamas devastaram a capela barroca pro-
jetada no século 17 por Guarino Guarini e parte da ala noroeste 
do Palácio Real de Turim, que abrigava dezenas de quadros 
preciosos. O fogo só foi controlado ao amanhecer, mas o Santo 
Sudário, tecido que, segundo o catolicismo, teria coberto o 
corpo de Cristo, não foi afetado, porque quatro anos antes 
havia sido transferido durante obras de restauração na capela.

Palácio do Vignola (Todi) - No último dia de uma grande mostra 
de artigos de antiquário, em 25 de abril de 1982, um incêndio 
de causas até hoje misteriosas se propagou rapidamente pelo 
palácio, graças a materiais infl amáveis utilizados na montagem 
da exposição. O edifício não contava com saídas de segurança 
adequadas e estava lotado de visitantes. O saldo foi de 35 
mortos e 40 feridos. Suspeita-se que as chamas tenham sido 
iniciadas por um curto-circuito, por uma bituca de cigarro 
ou por um vazamento de gás.

Museu de História Natural (Nova Délhi) - Em abril de 2016, 
todo o acervo do Museu de História Natural da Índia, em Nova 
Délhi, foi destruído por um incêndio que começou no sexto 

Tragédias deixaram suas marcas 
na cultura nos últimos anos

Incêndios dolosos ou acidentais destruíram inúmeros edifícios culturais no mundo ao longo das 
últimas décadas, provocando mortes e deixando cicatrizes na arte. Confi ra abaixo alguns episódios 
precedentes às chamas na Catedral de Notre-Dame

andar do prédio. A instituição abrigava fósseis de dinossauros 
que datavam de mais de 160 milhões de anos, além de fi lmes 
sobre temas ligados à natureza e animais embalsamados. A 
causa do desastre teria sido o mau funcionamento do sistema 
anti-incêndio do prédio. Os bombeiros demoraram cerca de 
três horas para evacuar o local, e seis pessoas foram hospi-
talizadas por terem inalado fumaça.

Cidade da Ciência (Nápoles) - Em março de 2012, o com-
plexo conhecido como “Cidade da Ciência”, em Nápoles, no 
sul da Itália, foi consumido por um incêndio. No local, havia 
um museu interativo de ciências, salas de conferência e uma 
incubadora de negócios. A instituição é uma das principais 
atrações turísticas da cidade, com 350 mil visitantes por ano 
e 12 mil metros quadrados de área expositiva.

Museu de Arte Moderna (Nova York) - Em abril de 1958, 
um incêndio destruiu um quadro da série “Lírios d’Água”, 
de Claude Monet, no Museu de Arte Moderna de Nova York 
(MoMa). As chamas começaram após operários terem fumado 
perto de uma lata de tinta, de serragem e de capas para a 
proteção de quadros, durante obras de restauração. Um dos 
funcionários morreu (ANSA).

Incêndio devastou o Museu Nacional, no Rio de Janeiro,

em setembro de 2018.
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Balanços patrimoniais dos Exercícios Findos em 31 de dezembro - (Em Reais) Demonstrações do Resultado dos Exercícios Findos
em 31 de dezembro - (Em Reais)

APB APB APB APB APB AUTOMAÇÃOAUTOMAÇÃOAUTOMAÇÃOAUTOMAÇÃOAUTOMAÇÃO S/A S/A S/A S/A S/A
CNPJ: 01.566.137/0001-70
Demonstração Financeira

Ativo Controladora Consolidado
                 (BR GAAP)             (BR GAAP/IFRS)

Notas          2018          2017            2018           2017
reapre- reapre-
sentado sentado

Ativo Circulante   2.308.091   1.768.499   43.135.738  35.438.570
Caixa e Equivalentes
  de Caixa 3 1.537.522 954.637 7.791.736 6.813.482
Contas a Receber 4 66.776 137.198 12.227.435 8.124.611
Estoques 5 212.052 114.486 14.264.177 14.183.638
Tributos a Recuperar 6 479.129 524.632 5.290.010 4.754.401
Adiantamentos
  a Fornecedores - - 3.015.843 722.603
Créditos Diversos 12.612 37.546 546.537 839.835
Ativo não Circulante 49.096.850 48.858.875   57.626.806  62.217.197
Realizável a Longo Prazo
Investimentos
  em Controladas 7 43.401.472 42.294.374 - -
Crédito com
  Pessoas Ligadas 8 5.000.000 5.400.571 - -
Depósitos e Cauções 9.514 33.543 9.514 -
Investimentos em
  Outras Companhias 565.661 971.950 565.661 971.950
Outros Créditos - - 176.355 221.368
Imobilizado Líquido 9 120.203 158.437 11.405.415 14.847.503
Intangível 9               -               -   45.469.861  46.176.376
Total do Ativo 51.404.941 50.627.374 100.762.544 97.655.767

Passivo e Controladora Consolidado
  Patrimônio Líquido                  (BR GAAP)             (BR GAAP/IFRS)

Notas          2018          2017            2018           2017
reapre- reapre-
sentado sentado

Passivo Circulante     204.396     223.927   26.129.133  15.000.327
Fornecedores 32.585 65.465 3.562.498 3.004.783
Empréstimos e
  Financiamentos 11 - - 5.853.982 5.922.434
Obrigações Trabalhistas 47.117 36.801 998.328 745.100
Obrigações
  Tributárias 10 59.266 51.488 2.449.006 1.334.706
Provisões Trabalhistas 63.189 67.934 2.271.947 1.965.377
Outras Obrigações 2.239 2.239 11.638 49.814
Adiantamento de Clientes - - 10.981.734 1.978.113
Passivo não Circulante   2.521.323   2.171.568   25.954.189  34.423.561
Fornecedores - - 1.517.350 2.005.245
Empréstimos e
  Financiamentos 11 - - 496.814 6.320.903
Impostos Diferidos 17 4.031 3.234 14.563.748 15.264.462
Débitos com Partes
  Relacionadas 12 2.517.292 2.143.795 7.517.292 7.540.096
Provisões para
  Contingências 13 - 24.539 73.137 24.539
Obrigações Tributárias - - - 114.001
Provisão para Perdas
  nos Investimentos - - 1.785.848 3.154.315
Patrimônio Líquido 48.679.222 48.231.879   48.679.222  48.231.879
Capital Social 14 3.760.810 3.760.810 3.760.810 3.760.810
Ajuste de Avaliação
  Patrimonial 28.196.404 28.888.501 28.196.404 28.888.500
Reserva Legal 208.552 174.911 208.552 174.911
Reserva de Lucros 15 16.513.456 15.407.657   16.513.456  15.407.658
Total do Passivo e
  Patrimônio Líquido 51.404.941 50.627.374 100.762.544 97.655.767

provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do ris-
co envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quan-
do sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 me-
ses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. 2.2.12. Provi-
são para Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido:
Apurados pelo lucro real à razão de 15% sobre o Lucro Tributável e adicional
de 10% para imposto de renda, e de 9% para contribuição social. O imposto
de renda e a contribuição social diferidos foram apurados de acordo com as
disposições da Resolução CFC 994/04 que aprovou a NBC T 19.2 - Tributos
sobre Lucros. As despesas com imposto de renda e contribuição social com-
preendem os impostos de renda correntes e diferidos. O imposto corrente e
o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam rela-
cionados à combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos no
patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. O imposto corrente
é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo
tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamen-
te decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras e
qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias
entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os
correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto diferido
é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças
temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decreta-
das ou substantivamente decretadas até a data de apresentação das de-
monstrações financeiras. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compen-
sados caso haja um direito legal de compensar passivos e ativos fiscais
correntes, e eles se relacionam a imposto de renda lançado pela mesma
autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. 2.2.13.
Valor Recuperável de Ativos Não Financeiros (Impairment): O imobilizado
e outros ativos não circulantes devem ser submetidos ao teste de recupera-
bilidade para se identificar eventuais perdas por “Impairment” anualmente ou
quando eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor
contábil pode não ser recuperável. A perda por “Impairment” é reconhecida
pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa o valor recuperá-
vel, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um
ativo. Para fins de avaliação do “Impairment”, os ativos são agrupados em
níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis se-
paradamente (Unidade Geradoras de Caixas - UGC).
3. Caixa e Equivalentes de Caixa

              Controladora                Consolidado
Descrição          2018          2017          2018          2017
Caixa 1.377 1.555 6.444 10.093
Banco Conta Movimento 319.524 378.341 2.766.276 1.994.282
Aplicações Financeiras 1.216.621 574.741 5.019.016 4.809.107
Total 1.537.522 954.637 7.791.736 6.813.482
4. Clientes               Controladora                Consolidado
Descrição          2018          2017          2018          2017
Clientes Nacionais 358.317 424.515 11.455.486 8.168.716
Clientes do Exterior - - 1.385.943 469.906
(-) Provisão para
  Devedores Duvidosos (291.541) (287.317) (613.994) (514.011)
Total 66.776 137.198 12.227.435 8.124.611
5. Estoques               Controladora                Consolidado
Descrição          2018          2017          2018          2017
Produção no Estabelecimento 92.547 - 11.745.760 14.057.264
Material de Revenda - Filial - - 158.508 3.104
Estoque Industrial - 109.062 - 109.062
Estoque De/Em terceiros 5.424 5.424 2.007.874 14.208
Mercadorias Importadas 114.081 - 352.035 -
Total 212.052 114.486 14.264.177 14.183.638
6. Tributos a Recuperar               Controladora                Consolidado
Descrição          2018          2017          2018          2017
Imposto de Renda de
  Exercícios Anteriores 190.169 231.755 1.230.264 231.755
Contribuição Social de
  Exercícios Anteriores 113.733 93.662 466.934 1.146.915
ICMS a Compensar 30.668 30.668 396.271 67.713
IPI a Compensar 222 222 320.789 597.155
IRRF sobre Aplicações
  Financeiras 65.283 61.209 698.565 707.086
IRRF sobre Serviços - - - -
PIS a Recuperar 652 962 14.742 10.388
COFINS a Recuperar 3.008 4.439 68.036 47.940
CSLL Retida sobre Serviços 22.952 1.480 259.918 25.121
Outros Impostos a Recuperar 52.442 100.235 52.441 99.425
Impostos Federais a Restituir - - 1.782.050 1.820.903
Total 479.129 524.632 5.290.010 4.754.401
7. Investimentos em Controladas.
Controladas         2018         2017
Prodata Mobility do Brasil 43.401.472 42.073.376
Prodata Brasil Industrial S.A - 220.998
Total 43.401.472 42.294.374
Participação Controlada Prodata Mobility Brasil S/A

        2018         2017
Patrimônio Líquido da Controlada 43.401.472 42.073.376
Percentual de Participação no Capital 100% 100%
Valor do Investimento 43.401.472 42.073.376
Lucro líquido do Exercício 1.328.095 954.434
Resultado de Equivalência Patrimonial 1.328.095 1.131.884
8. Créditos com Pessoas Ligadas

              Controladora                Consolidado
Descrição          2018          2017          2018          2017
Dividendos a Receber 5.000.000 5.400.571 - -
Total 5.000.000 5.400.571 - -
9. Imobilizado líquido

                                             Controladora (R$)
                                              2018          2017

Imobi- Imobi-
VUER Depre- lizado lizado

Descrição   Anos        Custo        ciação      Líquido      Líquido
Máquinas
  Equipamentos 9 34.751 (13.076) 21.675 25.153
Móveis e
  Utensílios 5 a 15 14.072 (7.227) 6.845 7.681
Equipamentos
  Informática 3 a 6 218.213 (126.531) 91.683 125.603
Total 267.036 (146.834) 120.203 158.437

                                              Consolidado (R$)
                                              2018          2017

Imobi- Imobi-
VUER Depre- lizado lizado

Descrição   Anos        Custo       ciação      Líquido      Líquido
Benfeitorias em
  Imóveis de
   Terceiros 10 147.421 (48.987) 98.434 58.041
Veiculos 8 a 10 477.530 (186.269) 291.261 279.238
Imóveis 20 6.326.488 (1.818.112) 4.508.376 4.808.923
Máquinas
 Equipamentos 2 a 13 2.907.689 (1.865.752) 1.041.937 1.289.363
Móveis e
  Utensílios 10 1.041.855 (381.211) 660.644 593.697
Equipamentos
  Informática 1 a 11 4.158.350 (3.245.705) 912.645 1.390.448
Equipamentos em
  Poder Terceiros 5 21.942.281 (18.058.271) 3.884.010 6.427.793

                                              Consolidado (R$)
                                              2018          2017

Imobi- Imobi-
VUER Depre- lizado lizado

Descrição   Anos        Custo       ciação      Líquido      Líquido
Outras Imobilizações - 8.179 (71) 8.108 -
Imobilizado 37.009.793 (25.604.378) 11.405.415 14.847.503
Intangível 1 a 6 50.791.584 5.321.722 45.469.861 46.176.376
Total 87.801.377 (20.282.656) 56.875.276 61.023.879
Conforme previsto na Resolução CFC nº 1.177/09 que aprovou a NBC TG 27
e na Resolução CFC n°1.263/09 que aprovou a ITG 10 – Interpretação sobre
a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado, Ativo Intangível e à Propriedade
para Investimento, a empresa concluiu as análises periódicas com o objetivo
de revisar e ajustar a vida útil econômica estimada para o cálculo de depre-
ciação. Para fins dessa análise, a empresa se baseou na expectativa de
utilização dos bens, e a estimativa referente à vida útil dos ativos, bem
como, a estimativa do seu valor residual, conforme experiências anteriores
com ativos semelhantes e com base em avaliações realizadas por avaliado-
res independentes externos, concomitantemente apurou o valor justo des-
ses ativos para a determinação do custo atribuído e concluiu também o le-
vantamento patrimonial físico destes ativos. No caso dos Softwares a em-
presa optou mensurar o valor justo com base em avaliações realizadas por
avaliadores independentes externos, utilizando como técnica valor presente
de fluxos de caixa futuros esperado para estes ativos. Na controlada
Prodata Mobility Ltda. não se procedeu ao teste de recuperabilidade do saldo
do ativo intangível, denominado “Software Prodata”, classificado como intan-
gível com vida útil indefinida, que perfaz o montante de R$ 37.154.000 em 31
de dezembro de 2016. 10. Obrigações Tributárias

              Controladora                Consolidado
Descrição          2018          2017          2018          2017
IRPJ a Pagar - 4.642 - 4.653
CSLL a Pagar - 884 - 891
ICMS a Recolher 8.091 2.503 603.325 340.787
IPI a Pagar 3.608 1.392 571.674 9.014
ISS a Pagar 10.600 12.037 204.929 236.864
PIS a Pagar 4.347 3.369 125.168 132.664
COFINS a Pagar 30.746 24.797 662.050 384.357
IRRF sobre Serviços
  de Terceiros 1.105 1.103 1.105 1.103
INSS sobre/ Serviços
  de Terceiros 462 461 462 462
Parcelamentos - - 161.992 171.001
Outros Impostos a Recolher - - 117.994 52.610
PIS/COFINS/CSLL sobre
  Serviços de Terceiros 307 300 307 300
Total 59.266 51.488 2.449.006 1.334.706
11. Empréstimos e Financiamentos

              Controladora                Consolidado
Descrição          2018          2017          2018          2017
Finame - - 5.829.611 5.829.611
Leasing - - 24.372 92.823
Passivo Circulante - - 5.853.982 5.922.434
Finame - - 485.801 6.315.412
Leasing - - 11.014 5.491
Passivo Não Circulante - - 496.814 6.320.903
Total - - 6.350.796 12.243.337
12. Créditos de Partes Relacionadas

              Controladora                Consolidado
Descrição          2018          2017          2018          2017
Lucros Distribuídos a Pagar - - 5.000.000 5.396.301
Union Temporal - Colômbia 2.517.292 2.143.795 2.517.292 2.143.795
Total 2.517.292 2.143.795 7.517.292 7.540.096
13. Provisão para Contingências: A Companhia possui processos em anda-
mento de natureza trabalhista, as respectivas provisões para contingências,
são constituídas considerando a estimativa feita pelos assessores jurídicos
para os processos cuja probabilidade de perda for considerada como prová-
vel. Em 2018 foi contabilizado na conta de processos trabalhistas a pagar o
montante de R$ 73.136 relativo a ações com perda provável na Prodata
Mobility Brasil S.A., já iniciados os processos de liquidações. Dos processos
em curso, cuja avaliação dos assessores jurídicos aponta como probabilida-
de de perda possível na Prodata Mobility Brasil S.A., a Companhia tem a
seguinte estimativa:
Natureza            R$
Trabalhista 716.797
Tributária 150.083
Total 866.880
14. Patrimônio Líquido: Capital social: Após aprovação do Instrumento de
Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da Prodata
Mobility pela APB Automação S.A. o capital social da APB foi aumentado em
R$ 3.693.500,00, em razão da contribuição de 1.516.000 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal de emissão da Prodata, detidas por seus
Acionistas, com valor patrimonial contábil apurado no Laudo de Avaliação.
Assim o capital social da Automação passou dos atuais R$ 67.260,00 para
R$ 3.760.810,00. O aumento de capital então aprovado implicou na emissão
de 3.693.550 ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal de emissão
da Automação, passando o capital social da Automação, depois do referido
aumento a ser dividido 3.760.810 ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal. 15. Reserva de Lucros: Formado pela soma dos saldos do resultado
do ano com os resultados apurados em períodos anteriores, conforme de-
monstrado nas Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido. Os lu-
cros registrados nesta conta contábil encontram-se livres de impostos.
16. Valor Recuperável de ativos - Impairment: Os ativos classificados
como intangíveis com vida útil indefinida, como o “Software Prodata”, na con-
trolada Prodata Mobility do Brasil S.A, não estão sujeitos à amortização e de
acordo com a NBC TG 01 (R2) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos,
devem ser testados no mínimo anualmente, sendo reduzidos ao seu valor
recuperável quando aplicável. O imobilizado e outros ativos não circulantes
são submetidos ao teste de recuperabilidade para se identificar eventuais
perdas por “Impairment” anualmente ou quando eventos ou alterações nas
circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. A
perda por “Impairment” é reconhecida pelo montante em que o valor contábil
do ativo ultrapassa o valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido
de venda e o valor em uso de um ativo. 17. Tributos sobre o Lucro

              Controladora                Consolidado
Descrição          2018          2017          2018          2017
Passivo Circulante
Provisão IRPJ - 4.642 - 4.653
Provisão CSLL - 884 - 891
Total Passivo Circulante - 5.526 - 5.544
Passivo Não Circulante  
Impostos Diferidos
  - Custo Atribuído 2.964 2.378 14.436.035 14.882.035
Impostos Diferidos
  - Revisão Vida útil 1.067 856 127.713 382.427
Total Passivo Não Circulante 4.031 3.234 14.563.748 15.264.462
Resultado
Total Provisão
  IRPJ/CSSL Corrente - 7.512 1.557.878 2.105.758
Total Provisão
  IRPJ/CSSL Diferidos (797) (699) 408.377 409.716

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Liquido em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em Reais)
Ajuste de

Capital Reserva Avaliação Reserva Lucros  Patrimônio Resultado
     Social     Legal Patrimonial    de Lucros Acumulados      Líquido Abrangente

Saldo em 31 de Dezembro de 2016 3.760.810  174.911  29.837.506   14.830.237                 - 48.603.464    3.756.874
(-) Realização do Custo Atribuído Liquido em Controladas - - (948.322) - 948.322 (948.322) (948.322)
(-) Realização do Custo Atribuído - - (1.036) - 1.036 (1.036) (1.036)
Impostos Diferidos sobre Realização do Custo Atribuido - - 352 - (352) 352 352
Lucro do Exercício - - - - (362.542) - -
Ajuste de Exercicios Anteriores - - - - (9.043) - -
Constituição da Reserva Legal - - - 577.421 (577.421) 577.421 577.421
Resultado Abrangente Total - - (949.006) 577.421 - (371.585) (371.585)
Transações de Capital com os Sócios - - - - - - -
Saldo em 31 de Dezembro de 2017 3.760.810  174.911  28.888.500   15.407.658                 - 48.231.879    3.385.289
Reapresentado
(-) Realização do Custo Atribuído Liquido em Controladas - - (862.438) - 862.438 - -
(-) Realização do Custo Atribuído - - (734) - 734 - -
Impostos Diferidos sobre Realização do Custo Atribuido - - 253 - (253) - -
Lucro do Exercício - - - - 672.824 672.824 672.824
Ajuste Variação Cambial - Controlada Exterior - - 170.823 - - 170.823 170.823
Constituição Reserva Legal - 33.641 - - (33.641) - -
Constituição da Reserva de Lucros - - - 1.502.102 (1.502.102) - -
Resultado Abrangente Total - 33.641 (692.096) 1.502.102 - 843.647 843.647
Distribuição de Lucro - - - (396.304) - (396.304) -
Transações de Capital com os Sócios - - - (396.304) - (396.304) -
Saldo em 31 de Dezembro de 2018 3.760.810  208.552  28.196.404   16.513.456                 - 48.679.222    4.228.936

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos
em 31 de dezembro - (Em Reais)

Controladora Consolidado
Das atividades                 (BR GAAP)            (BR GAAP/IFRS)
  operacionais         2018         2017          2018          2017
Lucro líquido antes
  dos impostos 672.824 (362.542) 672.824 (362.542)
Ajustes para conciliar o resultado
  pelas atividades operacionais:
Depreciações
  e amortizações 27.335 38.460 6.653.888 5.760.742
Venda do Imobilizado - - - 99.405
Ajustes de exercícios anteriores - (9.043) - (9.043)
Ajuste variação cambial
  - Controlada Exterior - - 170.823 -
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber 70.422 157.233 (4.102.824) 481.118
Estoques (97.566) 61.252 (80.539) 4.426.488
Tributos a recuperar 45.503 66.604 (535.609) 4.658.635
Créditos diversos 48.963 3.178 283.784 377.088
Adiantamentos diversos - 613 (2.293.240) (136.384)
Outros débitos
  - Empresas coligadas 400.571 59.332 - -
(Decréscimo) acréscimo em passivos
Fornecedores (32.880) (16.633) 69.820 2.309.425
Obrigações trabalhistas
  e tributárias 13.349 (26.364) 1.560.097 587.305
Provisões para
  Contingências (24.539) (17.514) 48.598 (640.108)
Outros passivos - (21.938) (38.176) (7.461.345)
Impostos Diferidos 797 699 (700.714) (587.212)
Adiantamento de Clientes              -        2.238   9.003.621   1.754.054
Caixa proveniente
  das operações  1.124.779     (64.425) 10.712.353 11.257.626
IRPJ e CSLL pagos
Caixa líquido das atividades
  operacionais  1.124.779     (64.425) 10.712.353 11.257.626
Fluxo de caixa das
  atividades de investimento
Acréscimo de
  investimentos (529.986) (1.985.240) 451.302 (1.990.340)
Acréscimo de Intangivel - (17.091) (1.082.906) (5.355.864)
Acréscimo/Baixa
  de Imobilizado 10.900 (9.976) (1.422.378) (717.499)
Provisão para Perda
  de Investimento - - (1.368.467) 751.175
Investimento em
  Empresa do Exterior - - - 1.018.389
Caixa líquido das atividades
  de investimento    (519.086) (2.012.307)  (3.422.449) (6.294.139)
Fluxo de caixa das
  atividades de financiamento
Decréscimo
  de empréstimos              -               -  (5.892.541) (6.553.976)
Caixa líquido das atividades
  de financiamentos              -               -  (5.892.541) (6.553.976)
Das atividades de financiamento
   com acionistas
Distribuição de Dividendos (396.304) - (396.304) -
Contas a pagar para
  partes relacionadas    373.497  2.143.794      (22.804)   2.143.791
Caixa líquido das atividades
  de financiamento
   com acionistas     (22.807)  2.143.794    (419.108)   2.143.791
Aumento líquido de caixa
  e equivalente de caixa    582.886      67.062     978.255     553.302
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 954.637 887.575 6.813.482 6.260.180
No fim do exercício  1.537.522     954.637   7.791.736   6.813.482
Aumento líquido de caixa
  e equivalente de caixa 582.885 67.062 978.254 553.302

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis
Encerradas em 31/12/2018 e de 2017 - (Valores Expressos em Reais)

1. Contexto Operacional: A APB Automação S/A - Controladora foi fundada
no ano de 1996. Em 28/07/2010, através de registro na Junta Comercial do
Estado de São Paulo, transformou-se em Sociedade Anônima operando no
segmento de industrialização por conta própria ou de terceiros, no comércio,
na importação e exportação, vendas e locação de equipamentos direciona-
dos ao sistema de bilhetagem eletrônica, desenvolvimento de programas
operacionais (software), licenciamento ou cessão de direito de uso de
software, na prestação de serviços de assistência técnica e na instalação
de equipamentos. A subsidiária integral Prodata Mobility Brasil S/A foi fun-
dada no ano de 2003, operando no segmento de industrialização por conta
própria ou de terceiros, no comércio, na importação e exportação, vendas e
locação de equipamentos direcionados ao sistema de bilhetagem eletrônica,
desenvolvimento de programas operacionais (software), licenciamento ou
cessão de direito de uso de software, na prestação de serviços de assistên-
cia técnica e na instalação de equipamentos. A Companhia, desde sua fun-
dação, possui alta concentração das vendas direcionada para Empresas
privadas, operadoras do mercado de transporte público de passageiros. Em
10 de fevereiro de 2014 através da Ata de Reunião dos Sócios Quotistas
para Transformação de Tipo Societário para Sociedade Anônima a Prodata
Mobility Brasil Ltda. passou a ser denominada de Prodata Mobility Brasil S/A.
Em 16 de junho de 2014 foi constituída a subsidiária integral Prodata Brasil
Industrial S.A, a qual iniciou a operar no exercício de 2015 com a fabricação
de equipamentos de informática e desenvolvimento e licenciamento de pro-
gramas de computador (Software). 2. Apresentação das Demonstrações
Contábeis: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são
apresentadas em Reais que é a moeda principal das operações e do ambien-
te em que a Empresa atua. As demonstrações financeiras incluem: • As de-
monstrações financeiras individuais da controladora preparadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), com atendimento
da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e pronunciamentos emitidos pelo CPC
- Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC - Conselho
Federal de Contabilidade; e: • As demonstrações financeiras consolidadas
preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro
(International Financial Reporting Standards – IFRS) emitidas pelo IASB –
International Accounting Standard Board e também de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), com atendimento da Lei nº
11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e pronunciamentos emitidos pelo CPC - Comitê
de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC - Conselho Federal de
Contabilidade. 2.1. Base de Consolidação: As demonstrações financeiras
consolidadas são compostas pelas demonstrações financeiras da APB
Automação S.A., e suas subsidiárias, Prodata Mobility Brasil S.A. e
Prodata Brasil Industrial S.A. Os critérios adotados na consolidação são
aqueles previstos na Lei nº 6.404/76 com as alterações promovidas pela Lei
nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, dos quais destacamos os seguintes: a)
Inclusão nestas demonstrações financeiras consolidadas, das sociedades
controladas nas quais a controladora, diretamente ou através de outras con-
troladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo perma-
nente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria
dos administradores; b) Eliminação dos saldos das contas ativas e passivas
decorrentes das transações entre as sociedades incluídas na consolidação;
c) Eliminação dos investimentos nas sociedades controladas na proporção
de seus respectivos patrimônios; e, d) Eliminação das receitas e das despe-
sas decorrentes de negócios com as sociedades incluídas na consolidação.
2.2. Principais Práticas Contábeis Adotadas: São as seguintes as práticas
adotadas para elaboração destas demonstrações contábeis: 2.2.1. Estima-
tivas contábeis: A elaboração de demonstrações contábeis requer que a
Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas
contábeis, revisando-as anualmente. Os ativos e passivos significativos
sujeitos a estas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo
imobilizado, obsolescência nos estoques então considerados e a provisão
para créditos de liquidação duvidosa. 2.2.2. Caixa e Equivalentes de Caixa:
Incluem o saldo líquido da conta caixa e os saldos positivos em bancos
conta movimento. 2.2.3. Aplicações Financeiras: As aplicações financeiras
incluídas no ativo circulante são classificadas na categoria “ativos financei-
ros ao valor justo por meio do resultado”. 2.2.4 Estoques: Foram avaliados
pelo custo médio de aquisição excluídos os impostos. 2.2.5. Tributos a Re-
cupera: Os valores retidos e não compensados de exercícios anteriores
encontram-se registrados sem atualização monetária. 2.2.6. Créditos Diver-
sos: Os valores registrados nesta conta compreendem a adiantamentos di-
versos e prêmios de seguros a apropriar. 2.2.7. Investimentos em Controla-
das: Este valor trata-se de participação como investidora no PL de Prodata
Mobility Brasil S.A. e Prodata Brasil Industrial S.A., resultante de equivalên-
cia patrimonial. 2.2.8. Imobilizado Líquido: É registrado pelo custo de aqui-
sição, deduzido das respectivas depreciações acumuladas. As deprecia-
ções são computadas pelo método linear, de acordo com as taxas informa-
das na Nota Explicativa nº 9, estando sujeitos à análise sobre sua recupera-
bilidade. 2.2.9. Outras Contas a Pagar: Refere-se a empréstimo contraído
junto à empresa no exterior e seu saldo é atualizado pelas variações mone-
tárias incorridas até a data do balanço e os juros respectivos transcorridos
estão provisionados de acordo com as cláusulas contratuais. 2.2.10. Crédi-
tos de Partes Relacionadas: Este valor trata-se de lucros distribuídos em
períodos anteriores e disponibilizados na conta corrente de seus sócios para
pagamento futuro. 2.2.11. Outros Ativos e Passivos: Um ativo é reconheci-
do no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômi-
cos futuros serão gerados em favor da Sociedade e seu custo ou valor puder
ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patri-
monial quando a Sociedade possui uma obrigação legal ou constituída como
resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico
seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos corres-
pondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As

Controladora Consolidado
                 (BR GAAP)              (BR GAAP/IFRS)

Notas          2018          2017            2018           2017
reapre- reapre-

( = ) Receita Bruta sentado sentado
  de Vendas 3.383.949 3.904.782 115.374.028 107.550.020
( - ) Impostos Incidentes e
  Devolução de Vendas    (483.251) (547.010) (18.069.361) (14.056.827)
( = ) Receita Líquida
  de Vendas 2.900.698 3.357.771 97.304.667 93.493.193
Custo dos Produtos e
  Serviços Vendidos (1.677.373) (1.746.823) (73.164.672) (61.038.571)
Lucro Bruto 1.223.325 1.610.948 24.139.995 32.454.622
Receitas (Despesas)
  Operacionais:
Administrativas (856.585) (1.455.699) (15.449.015) (20.096.499)
Despesas Comerciais - - (1.161.186) (155.241)
Despesas Tributárias      (58.249) (51.623) (447.233) (901.494)
Soma das Despesas
  Operacionais (914.834) (1.507.322) (17.057.434) (21.153.234)
Ebitda 308.491 103.626 7.082.561 11.301.388
Despesas com Depreciação
  e Amortização (27.335) (38.460) (3.000.865) (3.076.988)
Outras Receitas/Despesas
  Operacionais (587.869) (1.373.573) 813.571 (2.679.334)
Receitas Financeiras 525.288 41.794 1.308.769 1.124.515
Despesas Financeiras (873.049) (219.601) (5.564.570) (5.336.244)
Equivalência
  Patrimonial PMB 7   1.328.095 1.131.884 - -
Lucro Antes do
  IRPJ e da CSLL 673.621 (354.330) 639.466 1.333.337
( - ) Provisão Impostos
  Correntes 17 - (7.513) (667.249) (2.105.595)
( - ) Provisão Impostos
  Diferidos 17          (797) (699) 700.607 409.716
Lucro (Prejuízo) Líquido
  do Exercício 672.824 (362.542) 672.824 (362.542)
Lucro por ação 0,18 (0,10) 0,18 (0,10)

São Paulo, 25 de Fevereiro de 2019.
Leonardo Ceragioli - Administrador
João Ronco Junior - Administrador

Ulisses da Silva Pedretti - CRC-SP 1-SP289611/O-6

Reconhecemos a exatidão do presente “Balanço Patrimonial” 
consolidado em 31 de Dezembro de 2.018, cujo Ativo e Passivo somam a 
importância de R$ 26.022.557,00 (Vinte e Seis Milhões, Vinte e Dois Mil e 

Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais).
São Paulo, 31 de Dezembro de 2.018

Rose Meire Santana Macedo - CPF: 114.468.891-49
Mário Yasuo Sugawara - Técnico em Contabilidade
CRC - SP 1 SP 094.157/0-3 - CPF: 526.637.528-00

STANNE EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ n° 09.665.855/0001-06
Demonstrações Contábeis

Balanço Patrimonial Consolidado em 31 de Dezembro 2017 e 2018 Demonstração do Resultado do Exercício - 2018

Dewmonstração dos Fluxos de Caixa - 2018

Demonstração de Resultados Acumulados - 2018

Ativo / Circulante 2017 - R$ 2018 - R$
Disponibilidades
Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras 2.430.852,22 3.170.638,68
Valores Realizáveis
Imóveis - Fernão Cardim 320 1.820.235,72 1.820.235,72
Estoques de Imóveis 9.020.636,63 9.020.636,63
Lote 3 conjunto 07 QA 08 SCIA 1.600.000,00 1.600.000,00
SGA/Norte QD 915 lote G 1.883.522,76 1.883.522,76
Sala 1403 Edifício Vision Work & Life - SH 341.772,70 352.104,64
Alameda Santos n° 1000 conjunto 60/61 2.900.000,00 2.900.000,00
Alameda Campinas n° 802 - conjunto 21
Edifício Sphere 2.355.767,96 2.355.767,96
Alameda Campinas n° 802 - conjunto 22
Edifício Sphere 2.665.592,00 2.665.592,00
Adiantamentos 0,00 21.060,00
Impostos a Recuperar 3.939,46 3.939,46
 22.591.467,23 22.622.859,17
Total do Ativo Circulante 25.022.319,45 25.793.497,85
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Cauções e Depósitos 0,00 4.298,83
Imobilizado
Imobilizado 268.448,84 224.760,32
Total do Ativo Não Circulante 268.448,84 229.059,15
Total do Ativo 25.290.768,29 26.022.557,00

Passivo / Circulante 2017 - R$ 2018 - R$
Exigibilidades: Contas a Pagar 618.280,00 620.305,00
Outras Contas 14.588.782,29 14.607.162,29
 15.207.062,29 15.227.467,29
Salários e Encargos Sociais
INSS a Recolher 620,00 620,00
Encargos Fiscais: IRF à Recollher 105,00 0,00
Pis a Recolher 1.339,21 32,51
Cofins a Recolher 6.180,99 150,04
Impostos e Contribuições Retidos à Recolher 325,50 0,00
Impostos e Contribuições Lucro Presumido 65.170,35 63.857,13
 73.121,05 64.039,68
Total do Passivo Circulante 15.280.803,34 15.292.126,97
Patrimônio Líquido
Capital Social: Capital Realizado 6.505.000,00 6.505.000,00
Reservas de Lucros
Resultados Acumulados 1.593.701,30 3.193.623,85
Resultado do Exercício 1.668.195,80 1.365.465,08
Lucro Exercício Anterior - Distribuído 0,00 (645.000,00)
Reserva Legal 243.067,85 311.341,10
 3.504.964,95 4.225.430,03
Total do Patrimônio Líquido 10.009.964,95 10.730.430,03
Total do Passivo 25.290.768,29 26.022.557,00

Receitas Operacionais 2017 - R$ 2018 - R$
Aluguéis 2.489.371,71 2.467.549,77
Deduções:
Pis, Cofins (90.862,07) (90.065,57)
Receita Líquida 2.398.509,64 2.377.484,20
Custo de Serviços 0,00 0,00
Lucro Bruto 2.398.509,64 2.377.484,20
Despesas Operacionais
Administrativas/Gerais (523.753,48) (794.974,11)
Outras Receitas/Despesas
Financeiras 61.035,27 41.552,14
Efeitos Inflacionários
Variações Cambiais Passivas 0,00 0,00
Resultado Operacional 1.935.791,43 1.624.062,23
Lucro antes da Contribuição Social 1.935.791,43 1.624.062,23
Contribuição Social / CS Lucro Presumido (77.187,08) (74.805,12)
Lucro antes do Imposto de Renda 1.858.604,35 1.549.257,11
Imposto de Renda / IR Lucro Presumido (190.408,55) (183.792,03)
Resultado Líquido do Exercício 1.668.195,80 1.365.465,08

 2017 - R$ 2018 - R$
Saldo Anterior de Resultados Acumulados 1.593.701,30 3.193.623,85
Lucro Exercício Anterior - Distribuído 0,00 (645.000,00)
Resultado Líquido do Exercício 1.668.195,80 1.365.465,08
Reserva Legal 243.067,85 311.341,10
Resultados Acumulados 3.504.964,95 4.225.430,03

Das Atividades Operacionais 2017 - R$ 2018 - R$
Resultado do Exercício / Período 1.668.195,80 1.365.465,08
Caixa Líquido Proveniente
  Atividades Operacionais 802.249,90 1.384.786,46
Caixa Líquido Usado nas
  Atividades de Investimento 0,00 0,00
Caixa Líquido Usado nas
  Atividades Financiamento 0,00 (645.000,00)
Disponibilidades
Aumento Líquido de Caixa e
  Equivalentes de Caixa 802.249,90 739.786,46
No Início do Exercício 1.628.602,32 2.430.852,22
No Final do Exercício 2.430.852,22 3.170.638,68

Hoje em dia, o termo 

‘fl uxo de trabalho’ é 

amplamente utilizado 

nos ambientes 

empresariais modernos

As empresas sabem 
que fl uxos inefi cientes 
afetam diretamente a 

produtividade dos colabora-
dores e, consequentemente, a 
competitividade. Entretanto, o 
termo signifi ca coisas diferen-
tes para áreas diferentes.

O cenário - Para ilustrar, 
vejamos como funciona o 
processamento de faturas de 
uma pequena empresa, que 
chamaremos de “Sons Furnitu-
re, LLC”. Essa empresa conta 
com uma equipe em três loca-
lidades, vende muitos móveis 
e todo o processo de contas a 
pagar é manual. A papelada é 
terrivelmente lenta e tediosa. 

O pessoal que cuida das 
fi nanças da empresa passa a 
maior parte do dia lidando com 
esses processos por não contar 
com uma solução adequada 
para tratar desses documen-
tos, o que gera uma perda de 
tempo que, se evitada, ajudaria 
os funcionários a se concentra-
rem em melhorar a estratégia 
comercial e os resultados da 
empresa.

O processo - E isso não é 
só na “Sons Furniture, LLC”. 
Em muitas empresas, os pro-
cessos fi nanceiros atuais são 
geridos nos departamentos 
administrativos, o que signifi ca 
que todos os documentos rela-
cionados a faturas, recibos de 
entrega, etc. são administrados 
em um só lugar. Esse processo 
tem se modernizado um pouco 
nos últimos anos, porém con-
tinua sendo trabalhoso. 

Isso não só toma tempo de 
todas as pessoas envolvidas 
desnecessariamente, como 
também aumenta o potencial 
de erro humano e o risco de 
segurança. Se o funcionário 
comete um erro ou preenche 
uma seção incorreta, o pro-
cesso deve ser refeito desde o 

início (supondo que o erro seja 
detectado). Se o funcionário 
deixa uma cópia em papel na 
bandeja da impressora ou envia 
um e-mail para a pessoa errada, 
as informações confi denciais 
da empresa ou do remetente 
podem fi car expostas.

Como o processo deveria 
funcionar - Com uma solução 
de Contas a Pagar, todas as 
empresas poderiam eliminar 
muitas etapas desnecessárias 
neste processo. Fácil assim, 
sem inserção manual, sem 
digitalização, sem impressão 
e sem redigitalização. Basta 
digitalizar a fatura e pressio-
nar um botão. O sistema é 
inteligente o sufi ciente para 
identifi car e extrair todas as 
informações relevantes, como 
nomes, números de PO (Pur-
chase Order, em inglês), datas 
e valores. A partir daí, está tudo 
pronto para processamento, o 
que pode ser feito em poucos 
cliques.

Encontre seus riscos de 
produtividade e invista em 
tecnologia - Este é um exemplo 
do que signifi ca a otimização do 
fl uxo de trabalho em termos 
concretos: pegar um determi-
nado processo e torná-lo mais 
efi ciente, ou mesmo automati-
zá-lo. A efi ciência também não 
é o único fator a ser conside-
rado. Ninguém gosta de sentir 
que está desperdiçando tempo 
ou talento. Reduzir esse tipo 
de tarefa manual pode causar 
um impacto positivo na moral 
e liberar os funcionários para 
se concentrar em outras ativi-
dades empresariais de valor. 

Além disso, um tempo pro-
longado de processamento de 
faturas traz como consequên-
cias perda de descontos para 
pagamentos à vista, realização 
de pagamentos com atraso, 
cobrança de juros e aborreci-
mento para seus fornecedo-
res, evitando que você possa 
negociar melhores termos e 
condições de entrega e preços. 

 
(*) - É Gerente Sênior de Produto e 
Inteligência de Marketing da Ricoh 

América Latina.

Fluxos de trabalho 
inefi cientes podem 

impactar sua empresa 
Tak Naito (*)

Foram consideradas apenas 
as instituições com mais de 4 
milhões de clientes. No período, 
o BC recebeu 1.135 queixas 
consideradas procedentes contra 
o banco, sendo a maioria relacio-
nada à “oferta ou prestação de in-
formação a respeito de produtos 
e serviços de forma inadequada”.

Para elaborar o ranking, 
as reclamações procedentes 
são divididas pelo número de 
clientes da instituição fi nan-
ceira que originou a demanda 
e multiplicadas por 1 milhão. 
Assim, é gerado um índice, que 
representa o número de recla-
mações do banco para cada 
grupo de 1 milhão de clientes. 
O resultado é, portanto, avalia-
do pela quantidade de clientes 
de cada instituição fi nanceira. 
Com esse cálculo, o Santander 
fi cou com índice 25,93. O con-
glomerado do banco tem mais 
de 43,7 milhões de clientes.

Em segundo lugar nas queixas, 
vem a Bradesco, com índice 
23,35 e 2.239 reclamações. E, 
em terceiro, a Caixa, com índi-
ce 23,25 e 2.121 reclamações. 
O Bradesco tem mais de 95,8 
milhões de clientes e a Caixa, 
91,2 milhões. No total, o Banco 
Central recebeu 11.628 reclama-
ções contra todas as instituições 

fi nanceiras. A maioria das recla-
mações é relacionada com a ofer-
ta ou prestação de informação a 
respeito de produtos e serviços 
de forma inadequada e irregula-
ridades relativas à integridade, 
confi abilidade, segurança, sigilo 
ou legitimidade das operações e 
serviços relacionados a cartões 
de crédito (1.277).

A insatisfação com serviços 
e produtos oferecidos por ins-
tituições fi nanceiras pode ser 
registrada no BC, e as recla-
mações ajudam na fi scalização 
e na regulação do Sistema 
Financeiro Nacional. Quando 
a reclamação chega ao Banco 
Central, ela é encaminhada 
para a instituição fi nanceira, 
que tem prazo de 10 dias úteis 
(descontados sábados, domin-
gos e feriados) para dar uma 
resposta, com cópia para o BC.

Os clientes bancários também 
podem buscar atendimento no 
Procon e recorrer à Justiça. Em 
nota, o Santander afi rmou que 
trabalha continuamente na me-
lhoria dos seus processos, ofertas 
e atendimento, tornando-os mais 
simples e ágeis para garantir a sa-
tisfação dos consumidores com 
o banco. Procurados, Bradesco 
e Caixa não se pronunciaram 
sobre o assunto (ABr).

Bancos: maioria das 
queixas são sobre 

produtos e serviços
O Santander liderou o ranking de reclamações 
contra instituições fi nanceiras no primeiro trimestre, 
informou ontem (16), o Banco Central (BC)

linhares.info
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Alana Gandra/Agência Brasil

As comemorativas do 'Dia Nacional do 
Livro Infantil' começaram na segunda-

-feira (15). A data é comemorada amanhã 
(18), escolhida em homenagem ao dia do 
nascimento do escritor Monteiro Lobato, 
autor dos personagens do universo do 
Sítio do Picapau Amarelo e de clássicos 
como Reinações de Narizinho, Caçadas de 
Pedrinho, A Menina do Nariz Arrebitado e 
Emília no País da Gramática.

No Centro Cultural Light, no Rio de Janei-
ro, as comemorações do 'Dia Nacional do 
Livro Infantil' começaram com a ação Viva 
o Livro, que propõe a valorização da leitura 
e o desenvolvimento de novos leitores e 
escritores. A atividade tem não só a leitura 
de livros infantis para o público, mas tam-
bém mostra toda as partes que compõem 
um livro: capa, contracapa, título, autor 
ou autora, ilustrador ou ilustradora. Após 

essas apresentações, ocorrerão contações 
para o público.

Amanhã (18), o Centro vai reunir o pú-
blico agendado e espontâneo para que os 
visitantes possam criar um pequeno livro 
ou livreto, a partir da experiência que 
tiveram, ou a partir de uma experiência 
marcante que tiveram com a leitura de 
um livro. “Não há tema específi co. A gente 
deixa [as pessoas] bem à vontade para não 
cercear a imaginação do nosso visitante. 
A proposta vai ao encontro desse passeio 
que ele teve e do que mais o marcou, ou 
foi mais marcante a partir da leitura de um 
livro”, disse o educador Rodrigo Fernandes, 
do Programa Educativo Cultural Light.

No ano em que a obra do escritor Monteiro 
Lobato caiu em domínio público, a Biblioteca 
Nacional (BN), também no Rio, inaugura hoje 
(17) a exposição 'Monteiro Lobato: o Homem, 
os Livros', que estará aberta ao público até 
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18 de julho. A exposição tem curadoria da 
bibliotecária Ana Merege e da coordenadora 
de Difusão Cultural da BN, Veronica Lessa. A 
presidente da BN, Helena Severo, disse que 
Monteiro Lobato está presente na memória 

de várias gerações de brasileiros. “Mais do 
que homenagear, a proposta da exposição 
busca resgatar a memória literária de Monteiro 
Lobato através da disponibilização do vasto 
acervo da Biblioteca Nacional”. 

Começaram as comemorações
do Dia Nacional do Livro Infantil
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Especial

As vendas de livros no Brasil caíram 
18% em volume e 19% (valor) na 
comparação entre o primeiro 
bimestre de 2018 e de 2019

Gilberto Costa/Agência Brasil

No período, a queda de venda dos livros escolares 
foi pior: diminuição de 43% em volume e 38% em 
valor. Os dados são do 1º Painel das Vendas de 

Livros no Brasil, feito pela consultora Nielsen Bookscan 
e pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL).

Conforme o painel, em 2018, o crescimento do volume de 
vendas foi de 1,32% (44,3 milhões de exemplares) e no valor 
4,59% (faturamento total de R$ 1,86 bilhão). O ano passado 
foi marcado pelo pedido de recuperação judicial de duas 
grandes redes varejistas, além do encerramento de atividades 
no Brasil de uma cadeia de megastore francesa para venda 
de livros, CDs, jogos eletrônicos e aparelhos eletrônicos.

O presidente da Câmara Brasileira de Livros (CBL), Vitor 
Tavares, disse que o setor livreiro “vive crises”, no plural. 
Segundo ele, a recessão e o baixo crescimento econômi-
co visto em 2017 e 2018 afetaram o comportamento dos 
consumidores. “As pessoas vão cortando consumo. O livro 
passa a ser considerado algo que pode esperar". 

Além da economia, Tavares assinala as mudanças no ne-
gócio, impactado com a venda na internet e pelos custos de 
manutenção de grandes lojas em shoppings. Também consi-
dera que a venda de livros no Brasil é limitada pela falta do 
hábito de leitura. “Somos um país de não-leitores”, lamenta.

A visão do presidente da CBL é compartilhada por es-
pecialistas e já foi verifi cada em mais de uma edição da 

pesquisa 'Retratos da Leitura no Brasil'. De acordo com 
Zoara Falia, coordenadora do levantamento, 70% dos bra-
sileiros admitiram não ter lido um livro inteiro por vontade 
própria nos três meses antes da pesquisa. Trinta por cento 
dos entrevistados declararam nunca ter comprado um livro 
em qualquer momento da vida.

Conforme Vitor Tavares, o impedimento da compra de 
livros não está no preço dos títulos. “A desculpa do preço é 
inerente à falta de hábito de leitura". Em meados de 2018, a 
Nielsen Bookscan calculava que o preço médio do livro era 
de R$ 34. O gasto com livros é baixo em todas as faixas de 
renda familiar. Entre aqueles com rendimento de até dois 
salários mínimos, a despesa com “livros didáticos e revistas 
técnicas” foi de 0,1%, o mesmo percentual de gastos com 
“periódicos, livros e revistas não didáticas”.

Recessão, má gestão e comércio 
eletrônico afetam a venda de livros
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A recessão e o baixo crescimento econômico visto em 2017 e 2018 afetaram o
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No outro extremo, quem recebia mais de 25 salários mí-
nimos, o dispêndio com livros didáticos e revistas técnicas 
também era de 0,1%. Enquanto que o gasto com periódicos, 
livros e revistas não didáticas chegou a 0,4%. Conforme o 
site do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, há 6.057 
bibliotecas em todo o país, faltando ainda instalar em 112 

cidades (dado de 2016). 
Apesar da quase universa-
lização nos municípios, as 
bibliotecas não são utilizadas 
por grande parte da popula-
ção, aponta Zoara.

“As pessoas percebem a 
biblioteca para estudantes e 
para pesquisa, não um espaço 
cultural aberto à toda a po-
pulação. Não percebem que 
ali encontram literatura que 
possa interessar”, analisa a 
especialista ao comentar que 
“a escola não desperta o gosto 
pela leitura. A leitura aconte-
ce por forma obrigatória, isso 

não consegue atrair”. “O hábito de leitura vem de casa ou 
vem da escola”, concorda Mansur Bassit, ex-secretário de 
Economia da Cultura. Lembra que, em tempos de smartphone 
e internet, a atenção das pessoas está sempre em disputa. 
No caso dos estudantes, é preciso reforçar a preparação de 
docentes para essa realidade.

A secretária executiva do Plano Nacional do Livro e 
Leitura (PNLL), Renata Costa, assinala que “o mercado 
editorial está mais aberto 
e voltado para as políticas 
públicas”. Os programas de 
aquisição de livros didáticos 
e paradidáticos do Fundo 
Nacional de Desenvolvimen-

to da Educação (FNDE) “democratizam o acesso livro” 
e “aquecem o mercado”. Este ano, o FNDE deve gastar 
mais de R$ 1,1 bilhão com a aquisição de 126 mil livros 
para atendimento aos professores da educação infantil e 
a todos os estudantes e professores dos anos iniciais do 
ensino fundamental.

Outro programa governamental que viabiliza o aumento 
do consumo de livros é o programa Vale-Cultura, que en-
tre 2013 e 2018, resultou no gasto de meio bilhão de reais 

em cultura entre trabalhadores empregados com carteira 
assinada. De acordo com base de dados do Ministério da 
Cidadania, 65% do valor (R$ 336 mil) foram gastos com 
aquisição de livros, jornais e revistas.
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O Dia Nacional do Livro Infantil é comemorada no dia 
18 de abril, em homenagem ao dia do nascimento

do escritor Monteiro Lobato. 
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A exposição 'Monteiro Lobato: o Homem, os Livros', 
que estará aberta ao público até 18 de julho. 



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

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

confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br
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Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 17 de Abril de 2019.  Dia de Santo Aniceto, Santa Márcia, 
São Roberto Abade, São Hermógenes, Santo Elias e Dia do Anjo Reyel, 
cuja virtude é a paz.  Hoje aniversaria o ator Márcio Garcia que nasceu em 
1970, a cantora, atriz e modelo Victoria Beckham que faz 45 anos, a cantora 
Victoria Adams que nasceu em 1975 e a atriz, cantora e ex-paquita Juliana 
Baroni que completa 41 anos.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau precisa ter maior confi ança em si mesmo. 
Possui habilidades práticas, forte intuição e capacidade de concentração. É 
orgulhoso de seu trabalho e também um pouco perfeccionista. É prático e 
visionário e está sempre pronto para a ação. Muitas vezes depende de pessoa 
de posses para melhorar sua posição fi nanceira. Mostra sempre muita conside-
ração por pessoas queridas e familiares. Amante da verdade costuma ter muita 
vocação para a vida social e os relacionamentos em grupo. É solícito, mas no 
lado negativo se inclina a uma vida mais fechada, meditativa e melancólica. 

Dicionário dos sonhos
CABELOS - Compridos representam boa saúde e vida 
longa. Curtos, prejuízos passageiros. Revoltos, separação ou 
afastamento do marido. Corta-los cuidado com seus inimigos, 
tê-los nos pés e nas mãos, sorte no jogo durante sete dias. 
Números de sorte:  08, 21, 35, 41, 69 e 86.

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

Esta quarta é o décimo quarto dia da lunação. Desde a madrugada a Lua em Virgem faz um aspecto negativo com 

Vênus em Peixes que pode trazer à tona problemas emocionais, domésticos e confl itos nos relacionamentos afetivos 

devido ao excesso de sensibilidade. Às 08h23 a Lua ingressa em Libra e o astral vai fi car mais equilibrado e será 

possível resolver os dilemas nas relações sociais e afetivas. Mercúrio ingressa em Áries e a comunicação tende a ser 

mais direta, rápida e impulsiva. A Lua em mau aspecto com Mercúrio pode gerar mal-entendidos. É importante 

expressar a verdade, mas também é importante agir de forma diplomática e gentil. 
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Lua ingressa em Libra e o astral vai 
fi car mais equilibrado e será possível 
resolver os dilemas nas relações 
sociais e afetivas. Cuide da saúde, 
alimentando-se bem e evitando 
excessos. Evite o egocentrismo 
exagerado e a falta de objetividade. 
89/389 – Verde.

Lua em Virgem faz um aspecto nega-
tivo com Vênus em Peixes que pode 
trazer à tona problemas emocionais, 
domésticos e confl itos nos relaciona-
mentos afetivos devido ao excesso de 
sensibilidade. Mude a rotina e levante 
o seu astral. 76/476 – Azul.

Muito cuidado ao tomar decisão 
nesta fase que é considerada a 
mais delicada do ano. As atitudes 
impulsivas e mal pensadas darão 
algum prejuízo, por isso é bom deixar 
qualquer coisa para depois da Lua 
entrar na fase Cheia nas próximas 
horas. Poderá melhorar sua compe-
titividade. 24/324 – Branco.

Tudo que foi programado e iniciado 
neste próximo mês, em longo prazo 
irá trazer bom resultado. Saia da ro-
tina divirta-se com amigos e idealize 
viagens e passeios para os próximos 
dias. É um bom dia para pessoas 
idosas e doentes, mas impróprio 
para coisas arriscadas ou perigosas. 
45/445 – Azul.

Use bem o dinheiro que ganhou e 
organize suas atividades para não 
diminuir os seus lucros. A Luta pela 
determinação e pela capacidade 
de competir nos embates da vida 
é boa. O trabalho com seriedade e 
dedicação trará bons resultados em 
curto prazo, saiba aguardar. 14/514 
– Vermelho.

Desde às 08h23 a Lua ingressa 
em Libra e o astral vai fi car mais 
equilibrado e será possível resolver 
os dilemas nas relações sociais e 
afetivas. Durante este mês de abril 
é o melhor momento para seguir 
um novo caminho. O modo de ver 
a vida e a si mesmo pode mudar de 
repente. 61/661 – Cinza.

Poderá decidir-se sobre parcerias, 
sociedades e uniões que estejam 
sendo iniciadas ou rompidas. Nesta 
metade de semana fi cará mais fácil 
estimular o desejo e apimentar o 
romance. O lar e a família, neste mo-
mento, ganham especial importância. 
35/335 – Vermelho.

Este será um dia de muita inspiração 
e romantismo. Precisa gastar seu 
dinheiro em coisas necessárias e 
economizar para garantir maior 
segurança no futuro. Uma pessoa 
afastada poderá se reaproximar nes-
ta semana e seu ambiente irá mudar 
para melhor. 82/382 – Branco.

As demonstrações de carinho e afeto 
podem ser decisivas para aumentar 
sua estima e ter uma nova visão de 
si mesmo. Digam abertamente dos 
seus sentimentos as pessoas e elas 
se abrirão com você. A desconfi an-
ça pode ser exagerada e perigosa.  
56/756 – Amarelo.

Veja a vida da forma mais otimista 
possível, pois se gostando e aumen-
tando sua fé diante de acontecimen-
tos novos, conseguirá superar as 
difi culdades. Melhore e ative a sua 
vida sexual nesta metade de semana. 
Este será um dia de muita inspiração 
e romantismo. 77/377 – Azul.

A Lua em mau aspecto com Mercúrio 
pode gerar mal-entendidos. É im-
portante expressar a verdade, mas 
também é importante agir de forma 
diplomática e gentil. Terá momentos 
intensos no relacionamento com 
a pessoa amada e seus familiares. 
Estará mais receptivo e amoroso.  
66/366 – Verde.

Precisa economizar o dinheiro que 
ganhar e aplicá-lo bem em algo que 
renda ainda mais. A capacidade de 
liderança cresce e o ritmo acelera 
na parte da tarde e será bom tomar 
decisões. Aumentar sua dívida pode 
ser perigoso até o fi nal deste mês de 
abril. 45/445 – Rosa.

Simpatias que funcionam
Para receber uma proposta de trabalho

Coloque 1 pitada de açúcar em um copo com água. Enrole 
uma chave comum em um pedaço de papel onde estejam 
escritos seu nome e o seu endereço. Mergulhe esse pacotinho 
na água açucarada. Deixe o copo em um lugar lato (em cima 
de um armário, por exemplo) durante 7 dias. No oitavo dia, 
reze 1 Pai-Nosso e peça ao seu anjo da guarda que a ajude 
a conseguir um emprego. Jogue a água e o papel fora e car-
regue a chave na sua bolsa. O copo, depois de lavado, pode 
ser usado como de costume.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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READMISSÃO DE FUNCIONÁRIO
Empresa demitiu o funcionário sem justas causa, quanto tempo 
depois a empresa pode readmitir? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO COM CARGO DE CONFIANÇA ESTÁ TRABALHANDO A 
NOITE, EMPRESA DEVE PAGAR ADICIONAL NOTURNO? 

Caracteriza cargo de confiança quem possui poder de mando. O 
empregado não vai ficar à disposição do empregador além do limite 
de sua jornada de trabalho. Deve exercer cargo diretivo (gerente, 
diretor etc). Como está dispensado da assinalação de ponto não 
recebe horas-extras, todavia, caso haja necessidade do serviço no 
período noturno o adicional é devido.

SEM MOVIMENTO DENTRO DO MÊS
Empresa deve enviar a DCTF mesmo quando não tem movimento den-
tro mês? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO NA CIPA
Como proceder na rescisão de contato de trabalho de funcionário com 
estabilidade da CIPA? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO O FUNCIONÁRIO COMPLETAR 65 ANOS DE IDADE, A ISEN-
ÇÃO DO IR SOBRE APOSENTADORIAS E PENSÕES ABRANGE TAMBÉM 
OS RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO?  

Esclarecemos que a isenção só alcança a aposentadoria e em assim 
sendo, demais rendimentos serão tributados normalmente pelo 
Imposto de Renda conforme tabela progressiva.

GRÁVIDA DURANTE O CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Funcionária durante o contrato de experiência comunicou a empresa 
que está grávida, como efetuar a extinção do contrato? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Refl exões
FLUXO DA ALMA,Kate Spreckley Estamos vivendo no 
mais interessante dos tempos. O ritmo da mudança não mostra 
sinais de desaceleração. À medida que o impulso de nossa alma 
cresce, expande e evolui, intensifi ca-se tudo o que nós, como 
indivíduos e como coletivo, precisamos mudar e transformar. O 
caos e a turbulência do mundo são parte e parcela deste tempo 
enquanto uma realidade se dissolve e a outra se desenvolve. A 
instabilidade deste tempo está lhe ensinando como se estabilizar 
e se ancorar enquanto navega na realidade emergente. À medida 
que a matrix da nova realidade se revela, novas estruturas e 
novos sistemas devem ser criados no mundo. Mudanças reais e 
práticas, que ancoram e apoiam a nova realidade, devem agora 
ser feitas. Lembre-se de que, como um ser encarnado, você 
está aqui para ajudar na co-criação dessa nova realidade. Aja 
com impecabilidade, protegendo-se em seu centro cardíaco. 
Torne-se consciente de suas ações e você descobrirá quem você 
é agora e como continuar sua caminhada na Terra. Muito amor.
https://www.spiritpathways.co.za/
Tradução: Regina Drumond - reginamadrumond@yahoo.com.br

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

A pretendente: FERNANDA LAENDER RODRIGUES, nascida em Diadema - SP, no 
dia 23/08/1980, estado civil solteira, profi ssão psicóloga, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Romualdo de Oliveira e de Elia Laender Rodrigues 
de Oliveira. A pretendente: HELOISA BONFANTI DE NOBREGA GOUVEIA, nascida 
nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 26/04/1984, estado civil solteira, profi ssão 
socióloga, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rui 
Fernando de Nobrega Gouveia e de Ana Heloisa Bonfanti de Nobrega Gouveia.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Ofi cial

Você sabia que a pipoca 
é uma ótima aliada 
para manter o sistema 

digestivo saudável? Por conter 
uma parte signifi cativa de fi bras 
em sua composição, o grão 
estourado auxilia no trânsito 
intestinal, contribuindo na 
redução da absorção de glicose 
e carboidratos, tornando-se 
muito benéfi co no tratamento 
da constipação e desconforto 
intestinal.

Além disso, é um alimento 
rico em polifenóis, ou seja, 
antioxidante. E, ainda que ex-
posto à altas temperaturas para 
estourar, mantém seus nutrien-
tes. Em decorrência desses 
benefícios tão signifi cativos, a 
pipoca tem ganhado cada vez 

mais espaço como opção de lan-
che entre as refeições. O snack 
ajuda a manter o metabolismo 
acelerado, promover saciedade 
e controlar o apetite, o que por 
sua vez pode reduzir o ganho 

de peso.
“O milho é um grão que apre-

senta diversos benefícios para 
a saúde. E a pipoca nada mais 
é do que esse mesmo grão que 

mudou de estado após ser aque-
cido em altas temperaturas. 
Mesmo que algumas pessoas 
sintam variações de sabor, as 
propriedades da pipoca são se-
melhantes se ela for preparada 
no fogão ou no micro-ondas”, 
assegura Taciana Kuroiwa, 
nutricionista da Equilibrium. 

Mas como qualquer outro 
alimento, a pipoca deve ser 
consumida com moderação e 
regulando os níveis de sódio e 
fontes de gordura.

“Preparado e consumido da 
forma correta, o milho se torna um 
grande auxiliar na manutenção da 
saúde. Além, é claro, de ser rápido 
e fácil de preparar” ressalta a es-
pecialista (Máquina Cohn&Wolfe-
General Mills Brasil).

Pipoca garante benefícios para o
sistema digestivo e intestinal

Preparado e consumido da forma correta, o milho se torna um grande auxiliar na manutenção da saúde.

É comum escutar hoje 

em dia que frangos 

criados em granjas são 

tratados com hormônios

Ellen Lopes (*)

Esta noção, já disseminada pelos 
quatro cantos do Brasil, é mito, 

ou fake news, como se tornou co-
mum dizer por aí. Muitos assumem 
que frangos necessitam de hor-
mônios para apresentar uma boa 
performance produtiva, mas isso 
não é verdade. A desinformação, 
inclusive, chega a ser uma afronta 
às centenas (e quiçá milhares) de 
cientistas e pesquisadores que 
trabalharam anos a fi o para criar 
frangos maiores e mais saudáveis. 

Foi necessária muita pesquisa na 
área de genética, nutrição e no mane-
jo da produção de aves para que os 
frangos atualmente tivessem maior 
peso e crescessem de forma mais 
rápida que no passado, para assim 
fornecer proteína de alta qualidade a 
um preço mais acessível para todos. 

A moderna pecuária prevê 
alimentação balanceada, cuida-
dos constantes com a saúde dos 
animais, além da preocupação 
com o bem-estar animal. Fatores 
estes que, em conjunto, propiciam 
um crescimento mais acelerado e 
muito mais efi ciente do frango. 

Então, onde entra o hormônio? 
Simples: ele não entra em lugar 
nenhum. As embalagens com o 
selo “hormone free” existem ape-
nas por razões de marketing, e não 
para alertar o consumidor sobre 
qualquer coisa que possa ser útil. É 
absoluto: não se cria frangos ou ga-
linhas tratando-os com hormônios. 

Há, inclusive, um problema de 
logística para aplicar hormônios 
em galinhas ao redor do Brasil: para 
ser efi caz, o hormônio teria que 
ser injetado. Imagine só, em uma 
granja com mais de 10.000 aves, 
a demanda de funcionários para 
aplicar a injeção em cada frango!

No Brasil, como em outros países, 
há até legislação: a Instrução Normati-
va 17 de 2004, que proíbe a utilização 
de qualquer hormônio em aves. 

Há diversos estudos, também, 
que mostram que não há vantagem 
nenhuma na prática, seja ela técni-
ca ou econômica. Então, vamos um 
ponto fi nal nessa história. O frango, 
a carne mais consumida no Brasil, 
está 100% livre de hormônios. 

Coma sua asinha de frango no 
churrasco, o peito de frango no 
almoço ou a canja de galinha à 
noite sem medo.

(*) - Mestre e Ph.D. em Ciência dos 
Alimentos pela USP, Especialista em 

Cultura de Segurança de Alimentos e 
fundadora da Food Design Consulto-
ria, atua há 40 anos em todos os elos 

da cadeia de alimentos.

O mito dos hormônios
nos frangos
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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São Paulo, quarta-feira, 17 de abril de 2019Página 10

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

REINALDO DE CAMPOS, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de enfermagem, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia onze de janeiro de mil novecentos e 
sessenta e sete (11/01/1967), residente e domiciliado Travessa Leopoldina Maria de Cam-
pos, 022, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marina De Campos. 
ZILDETE GOUVEIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/189.FLS.180-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
oito de junho de mil novecentos e setenta e cinco (28/06/1975), residente e domiciliada Tra-
vessa Leopoldina Maria de Campos, 22, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Luiz Heleno da Silva e de Cicera Gouveia da Silva.

WESLEM MARTINS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV-A-136,FLS.068V LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
quatro de abril de mil novecentos e oitenta e seis (24/04/1986), residente e domiciliado Rua 
Guaiá-Guaçu, 134, bloco 01, apartamento 41-A, Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Carlos dos Santos e de Vera Lucia Martins Santos. MARIANI MIRANDA 
FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão analista de recursos humanos, nascida em Sub-
distrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV-A-232,FLS.227-PENHA DE FRANÇA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e noventa (24/11/1990), 
residente e domiciliada Rua Sílvio Barbini, 46, bloco C, apartamento 33, Conjunto Residen-
cial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Rezende Ferreira e de Maria 
Gorete de Miranda Ferreira.

MARCELO FRANK DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Itaim 
Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/133.FLS.010V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia doze 
de novembro de mil novecentos e sessenta e oito (12/11/1968), residente e domiciliado Rua 
Pedro Talarico, 993, Vila Talarico, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Paulo da 
Silva e de Natalicia Ferreira da Silva. SIMONE HELENA COCA, estado civil solteira, profi s-
são técnico em enfermagem, nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/142.
FLS.187-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de dezembro de mil novecentos e se-
tenta e três (04/12/1973), residente e domiciliada Rua Erva Prata, 492, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Júlio Coca e de Lucia Maria Coca.

OZILDNEI ROBERTO DE JESÚS, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido em 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e cinquenta 
e três (25/04/1953), residente e domiciliado Rua da Estação, 207, Vila Campanela, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ambrosina Rafael Maria de Jesus. CLAUDIA REGINA DE 
SOUZA, estado civil solteira, profi ssão representante comercial, nascida em Osasco, nes-
te Estado (CN:LV.A/094.FLS.026-1º SUBDISTRITO DE OSASCO/SP), Osasco, SP no dia 
dezoito de maio de mil novecentos e sessenta e nove (18/05/1969), residente e domiciliada 
Rua da Estação, 207, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Onicelda de 
Souza.

RICARDO ANTONIO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido em 
Subdistrito Brás, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte de novembro de mil novecentos 
e cinquenta e oito (20/11/1958), residente e domiciliado Rua Santa Marcelina, 918, casa 
01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Policarpo da Silva e 
de Maria Ignez Ferreira. ELIFELETE AMÉLIA DE FARIA, estado civil divorciada, profi ssão 
aposentada, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia onze de 
dezembro de mil novecentos e cinquenta e seis (11/12/1956), residente e domiciliada Rua 
Santa Marcelina, 918, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josino 
Felipe de Faria e de Hilda Amélia de Faria.

EDIMILSON ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em Ibi-
tiara, Estado da Bahia (CN:LV.A/031.FLS.010 IBITIARA/BA), Ibitiara, BA no dia quinze de 
julho de mil novecentos e setenta e nove (15/07/1979), residente e domiciliado Rua Guichi 
Shigueta, Travessa Beira Rio, 42, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Franci-
no Antonio da Silva e de Ormesinda Alves da Silva. RENECILVA LOPES DE MACEDO, 
estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em Araripina, Estado de Pernambuco 
(CN:LV.A/004.FLS.084-NASCENTE-ARARIPINA/PE), Araripina, PE no dia seis de maio de 
mil novecentos e setenta e nove (06/05/1979), residente e domiciliada Rua Capachós, 280, 
bloco 05, apartamento 41, Jardim Célia, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Moiseis Lo-
pes de Macedo e de Tereza de Jesus Lopes de Macedo.

CRISTIANO BARBERAN DE ABREU, estado civil solteiro, profi ssão caixa de posto BR, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/003.FLS.175-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP 
no dia quatorze de dezembro de mil novecentos e setenta e seis (14/12/1976), residente 
e domiciliado Rua Roque Polidoro, 221, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Abel de Abreu Filho e de Sueli Barberan. MISSILENE MONTE CRUZ, estado civil 
divorciada, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em Orós, Estado do Ceará, Orós, 
CE no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e setenta e oito (22/07/1978), residente e 
domiciliada Rua José Alves dos Santos, 91, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco Assis Cruz e de Judite Monte Silva.

ALAN DE CAMPOS FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão operador de máquinas, 
nascido em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/161.FLS.163-VILA PRU-
DENTE/SP), São Paulo, SP no dia doze de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(12/12/1989), residente e domiciliado Avenida Caititu, 965, casa 03, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Getulino Gomes Ferreira e de Eliana 
de Campos Ferreira. NÍDIA APARECIDA OLIVEIRA GONÇALVES CLEMENTE, estado 
civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital 
(CN:LV.A/201.FLS.031-PENHA DE FRANÇA-SP), São Paulo, SP no dia doze de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e três (12/12/1983), residente e domiciliada Avenida Caititu, 965, 
casa 03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson 
Gonçalves Clemente e de Marlene Alves de Oliveira Clemente.

GEOVANE VIEIRA DAS FLORES JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de pa-
deiro, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/212.FLS.208V-VILA PRUDENTE/SP), São 
Paulo, SP no dia dez de agosto de mil novecentos e noventa e sete (10/08/1997), residente 
e domiciliado Avenida Sapopemba, 29541, casa 02, Jardim Adutora, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lho de Geovane Vieira das Flores e de Maria Jose Silverio de Jesus. VITORIA 
CAROLINE PINHEIRO SOARES, estado civil solteira, profi ssão estagiária, nascida em Fer-
raz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/086.FLS.203-FERRAZ DE VASCONCELOS/
SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia cinco de novembro de mil novecentos e noventa e 
oito (05/11/1998), residente e domiciliada Rua Jerônimo de Abreu do Vale, 35, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Cristiene Pinheiro Soares.

GIVALDO JÚNIOR SANTOS DA ROCHA, estado civil divorciado, profi ssão técnico tele-
com, nascido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e seis de agosto de mil nove-
centos e oitenta e quatro (26/08/1984), residente e domiciliado Rua Subragi, 200, bloco 09, 
apartamento 41, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adail Camelo da Rocha e de Divanise 
Esperidião Santos. PAULA BARROS DA SILVA ALMEIDA, estado civil divorciada, profi s-
são costureira, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte 
e dois de abril de mil novecentos e oitenta e quatro (22/04/1984), residente e domiciliada 
Rua Subragi, 200, bloco 09, apartamento 41, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo 
Cesar de Almeida e de Maria Simone Barros da Silva Almeida.

GABRIEL MARQUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/305.FLS.084V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de março de 
mil novecentos e noventa e oito (05/03/1998), residente e domiciliado Rua Ibiracambi, 20, 
Vila Bozzini, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Walter Pereira da Silva e de Cleusa 
Marques. JENNIFFER DA SILVA TABOSA, estado civil solteira, profi ssão técnico de se-
gurança do trabalho, nascida em Carapicuíba, neste Estado (CN:LV.A/182.FLS.198-CARA-
PICUÍBA/SP), Carapicuíba, SP no dia três de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito 
(03/02/1998), residente e domiciliada Rua Ibiracambi, 20, Vila Bozzini, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jorge Luis Venancio Tabosa e de Ana Lucia da Silva.

CICERO LUCIANO DA COSTA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ofi cial de cozinha, 
nascido em Maceió, Estado de Alagoas (CN:LV.A/002.FLS.185V-TABULEIRO DO MAR-
TINS-MACEIÓ/AL), Maceió, AL no dia doze de maio de mil novecentos e setenta e seis 
(12/05/1976), residente e domiciliado Rua Taira, 16, casa 02, Jardim Norma, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Lopes da Silva e de Maria de Lourdes da Costa Silva. MARIA 
APARECIDA ROSA DINIZ, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito 
Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quinze de agosto de mil novecentos e cin-
quenta e seis (15/08/1956), residente e domiciliada Rua Taira, 16, casa 02, Jardim Norma, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Otavio Alves Diniz e de Deusdedith Alves Diniz.

ADILSON DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido em neste 
Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e sessenta e nove 
(24/07/1969), residente e domiciliado Rua Alayde de Souza Costa, 378, casa 01, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Abdon do Nascimento e de Alzira Francisca do Nascimento. 
ELINEIDE MARIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/038.FLS.297-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de agosto de 
mil novecentos e setenta e oito (13/08/1978), residente e domiciliada Rua Antônio Moura 
Andrade, 521, bloco 16-B, apartamento 31-B, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Fabiano dos Santos e de Maria do Socorro da Conceição Santos.

CARLOS DA SILVA VIRGINIO, estado civil divorciado, profi ssão supervisor T.I., nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e um (17/02/1981), residente e domiciliado Rua Léo de Afonseca, 156, casa 03, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Isná Virginio e 
de Alderiza Balbino da Silva. DEBORA BARRETO DOS SANTOS, estado civil divorciada, 
profi ssão estagiária, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de março 
de mil novecentos e oitenta e seis (20/03/1986), residente e domiciliada Rua Léo de Afonse-
ca, 156, casa 03, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Helmo Francisco dos Santos e de Maria do Carmo dos Santos.

JONAS VIEIRA TORRES, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de março de mil novecentos e oitenta e dois 
(10/03/1982), residente e domiciliado Rua Paranapoema, 19, Jardim das Camélias, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Orlando Vieira Torres e de Amália da Silva Torres. ANA 
PAULA DA SILVA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em 
Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/070.FLS.099 ERMELINO MATARAZZO/SP), Guarulhos, 
SP no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (24/11/1985), resi-
dente e domiciliada Praça Jandaira, 38, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Espedito Pereira de Souza e de Edileusa Maria da Silva.

DIEGO SOUZA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão assistente administrativo, nasci-
do em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/172.FLS.224-BELA VISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta e um de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (31/08/1988), resi-
dente e domiciliado Rua Estevam de Araújo Almeida, 463, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Pereira da Silva e de Maria Celia de Souza Silva. 
LARISSA REGINA VITOLO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/177.FLS.159-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e três (21/02/1993), residente e domiciliada Rua Ilha de Santa Ana, 
128, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Vitolo e de Maria de 
Jesus Francisco Vitolo.

KEVIN MIAZAQUI DE AZEVEDO AMÉRICO, estado civil solteiro, profi ssão administrador 

de vendas, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/194.FLS.234V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e noventa e três (23/12/1993), resi-
dente e domiciliado Rua José Manuel Martins, 60, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Kleber Azevedo Americo e de Kenia da Silva Miazaqui. NATHALIA PEREIRA DOU-
RADO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Subdistrito Vila 
Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/174.FLS.092-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatro de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (04/01/1995), residente e domiciliada 
Rua Frei Gabriel Batista, 68, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Claudemir Ferreira Dourado e de Raquel de Souza Pereira Dourado.

EVERTON SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão professor de karate, nascido 
em Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul (CN:LV.A/071.FLS.142V-1º OFÍCIO DE RIO 
GRANDE/RS), Rio Grande, RS no dia nove de julho de mil novecentos e setenta e cinco 
(09/07/1975), residente e domiciliado Rua Rio Mamanguape, 214, casa 01, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Estevam Farias Rodrigues da Silva e de Evangeline 
Santos da Silva. OSÉIA APARECIDA MARTINS, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Ribeirão do Pinhal, Estado do Paraná (CN:LV.A/024.FLS.245 RIBEIRÃO DO 
PINHAL/PR), Ribeirão do Pinhal, PR no dia doze de outubro de mil novecentos e setenta e 
um (12/10/1971), residente e domiciliada Rua Rio Mamanguape, 214, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antônio Martins e de Maria de Lourdes Martins.

JOSUÉ JOSÉ DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de julho de mil novecentos e setenta e 
dois (16/07/1972), residente e domiciliado Rua Garcia Barco, 14, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião José dos Santos e de Iraci da 
Silva Santos. ELAINE PAULINA ANGELO, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia seis de agosto de mil novecentos e sessenta 
e cinco (06/08/1965), residente e domiciliada Rua Garcia Barco, 14, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rubens de Jesus Angelo e de Maria 
Dias Angelo.

GUSTAVO HENRIQUE DE CARVALHO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de 
desenvolvimento de software, nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:L-
V.A/153.FLS.242V-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia dois de dezembro de mil 
novecentos e noventa e três (02/12/1993), residente e domiciliado Rua Major Vitorino de 
Sousa Rocha, 237, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Jo-
semar Silva e de Maria José de Carvalho Silva. VIVIANE DA SILVA BATISTA, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:L-
V.A/142.FLS.151-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de março de mil 
novecentos e noventa e três (23/03/1993), residente e domiciliada Rua Ribeirão do Pinhal, 
14, Jardim São Nicolau, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Assis Batista e de 
Maria Aparecida da Silva Batista.

FILIPE RAMOS DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão pintor automotivo, nascido em 
Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/362.FLS.156-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia sete de agosto de mil novecentos e noventa e três (07/08/1993), 
residente e domiciliado Rua Luiza Augusta Garlippe, 09, Itaim Paulista, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Raimundo Ferreira de Araujo e de Sonia Maria Ramos de Arau-
jo. TAINA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/330.FLS.091 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
treze de maio de mil novecentos e noventa e oito (13/05/1998), residente e domiciliada Rua 
Damásio Pinto, 2168, casa 01, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Vanderlei Aparecido de Oliveira e de Isabel Cristina Rodrigues da Silva.

FRANCISCO DE ASSIS MELO, estado civil solteiro, profi ssão preparador de máquinas, 
nascido em Inajá, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/002.FLS.254V-MANARI/PE), Inajá, PE 
no dia primeiro de junho de mil novecentos e setenta e seis (01/06/1976), residente e domi-
ciliado Rua Ângelo Andrade, 52, apartamento 32-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Melquiades de Melo Filho e de Natividade Maria 
da Conceição Melo. LOUREZETE AMELIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Inajá, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/008.FLS.050V INAJÁ/PE), Inajá, PE no 
dia dezessete de outubro de mil novecentos e sessenta e nove (17/10/1969), residente e 
domiciliada Rua Ângelo Andrade, 52, apartamento 32-A, Conjunto Residencial José Bonifá-
cio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Gabriel da Silva e de Amelia Maria da Silva.

RAIMUNDO SANTOS DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão operador especia-
lizado II, nascido em Itapitanga, Estado da Bahia (CN:LV.A/018.FLS.268-ITAPITANGA/BA), 
Itapitanga, BA no dia dezesseis de junho de mil novecentos e oitenta (16/06/1980), residente 
e domiciliado Rua Piava, Viela 20, 23, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Antonio Ferreira do Nascimento e de Helena Ferreira dos Santos. JANAINE DA SILVA 
ABREU, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Limoeiro, Estado 
de Pernambuco (CN:LV.A/027.FLS.269V-LIMOEIRO/PE), Limoeiro, PE no dia quatorze de 
maio de mil novecentos e oitenta e quatro (14/05/1984), residente e domiciliada Rua Piava, 
Viela 20, 23, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Gomes de 
Abreu e de Miriam Vicente da Silva.

ROBERT WELSON CARVALHO ABELHA, estado civil divorciado, profi ssão técnico de in-
formatica, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de julho de mil 
novecentos e oitenta e oito (29/07/1988), residente e domiciliado Rua Serra do Ouro Branco, 
21, casa 02, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Hélio Abelha e 
de Lucinéia de Almeida Carvalho Abelha. ALINE GONÇALVES ALVES, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Osasco, neste Estado (CN:LV.A/060.FLS.042-2º SUBDISTRI-
TO DE OSASCO/SP), Osasco, SP no dia quatro de abril de mil novecentos e noventa e 
um (04/04/1991), residente e domiciliada Rua Serra do Ouro Branco, 21, casa 02, Jardim 
Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Salomão Alves e de Lucia Gonçalves Alves.

JARDEL SILVA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão borracheiro, nascido em 
Patos, Estado da Paraíba (CN:LV.A/007.FLS.494 SANTA TERESINHA/PB), Patos, PB no 
dia quatorze de novembro de mil novecentos e oitenta e quatro (14/11/1984), residente e 
domiciliado Rua Estrelas da Terra, 58, casa 03, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Jardilino Francisco do Nascimento e de Maria de Lourdes Silva do Nascimen-
to. CLAUDETE DE OLIVEIRA MEDEIROS, estado civil divorciada, profi ssão assistente de 
modelagem, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de julho de mil 
novecentos e oitenta e nove (14/07/1989), residente e domiciliada Rua Estrelas da Terra, 58, 
casa 03, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edimar de Oliveira Medeiros 
e de Helena Maria Neta.

MATHEUS LISBOA TELES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar técnico, nascido em Sal-
vador, Estado da Bahia (CN:LV.A/167.FLS.071 MARES-SALVADOR/BA), Salvador, BA no 
dia doze de outubro de mil novecentos e noventa e seis (12/10/1996), residente e domicilia-
do Rua Virgínia Ferni, 564, apartamento 41-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Jorge Conceição Teles e de Marinalva da Paixão 
Lisboa. JHENIFFER MONTEIRO DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/208.FLS.124 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e noventa e oito (16/09/1998), residente 
e domiciliada Rua Damásio Pinto, 1952, casa 01, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Edson Tomaz de Lima e de Fátima de Oliveira Monteiro de Lima.

FERNANDO WARGILO SILVA DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, 
nascido em Fortaleza, Estado do Ceará (CN:LV.A/045.FLS.154 DISTRITO DE MESSEJA-
NA-FORTALEZA/CE), Fortaleza, CE no dia oito de dezembro de mil novecentos e oitenta 
(08/12/1980), residente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 551, torre I, apartamento 
111, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Fernando de Araujo e de 
Maria Ivoneide Silva de Araujo. PATRICIA KATUNI, estado civil solteira, profi ssão profes-
sora de educação infantil, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/073.FLS.274V-LIBER-
DADE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e oitenta e um 
(22/05/1981), residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 551, torre I, apartamento 
111, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Eduardo Katuni e de Silvia Leda 
Cuccin Katuni.

ISMENE APARECIDO LEMOS, estado civil solteiro, profi ssão coordenador fi scal, nascido 
em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/089.FLS.445-VILA PRUDENTE/SP), 
São Paulo, SP no dia doze de setembro de mil novecentos e oitenta e dois (12/09/1982), 
residente e domiciliado Rua Inácio Jacometti, 75, apartamento 31-A, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ismene Lemos e de Maria Dorian 
Lemos. DAMIANA CRISTIANA DE FREITAS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Ibimirim, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/016.FLS.014 IBIMIRIM/PE), Ibi-
mirim, PE no dia quatro de março de mil novecentos e oitenta e seis (04/03/1986), residente 
e domiciliada Rua Inácio Jacometti, 75, apartamento 31-A, Conjunto Residencial José Bo-
nifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ivanildo Leite dos Santos e de Simone 
de Freitas Santos.

SILAS GONÇALVES DE AGUIAR BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante ge-
ral, nascido em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/057.FLS.238-MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e três de julho de mil novecentos e noventa (23/07/1990), residente 
e domiciliado Rua Flor de Pelicano, 81, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
José Carlos Batista e de Edinalva Gonçalves de Aguiar Batista. ROSEANE DOS SANTOS 
DELLA TORRE, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de babá, nascida em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/223.FLS.148V LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de 
março de mil novecentos e noventa e quatro (31/03/1994), residente e domiciliada Rua Flor 
de Pelicano, 81, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edegar Della Torre e de 
Roseli Coqueiro dos Santos Della Torre.

WELLINGTON APARECIDO DE ABREU, estado civil solteiro, profi ssão assistente de re-
cursos humanos, nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/118,FLS.131V-2º SUB-
DISTRITO DE SANTO ANDRÉ-UTINGA/SP), Santo André, SP no dia quatorze de setembro 
de mil novecentos e noventa e cinco (14/09/1995), residente e domiciliado Rua Professor 
Vasconcelos Sarmento, 104, Vila Ré, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Elio de Abreu Ju-
nior e de Angela Maria da Silva. JOICE SANTOS PIMENTEL, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/239,FLS.186V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia cinco de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco (05/12/1995), residente e 
domiciliada Rua 18 de Abril, 1259, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Macedo Pimentel e de Francineide Ferreira dos Santos.

WESLEY COSTA XAVIER, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/196.FLS.067-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de janeiro de 
mil novecentos e noventa e quatro (05/01/1994), residente e domiciliado Rua Estrelas da 
Terra, 93, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Angelo de Jesus Xavier e 
de Indaiara Pereira Costa Xavier. AMANDA SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão estoquista, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/307.FLS.234-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte de abril de mil novecentos e noventa e oito (20/04/1998), residente e 
domiciliada Avenida Adriano Bertozzi, 831, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Marcos Antonio dos Santos e de Sandra Maria da Silva.

MARCELO BURJATO, estado civil divorciado, profi ssão assistente administrativo, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia treze de novembro de mil novecentos e seten-
ta e sete (13/11/1977), residente e domiciliado Rua Filipe Lauri, 349, bloco A, apartamento 
22, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio 
Henrique Burjato e de Maria Regina Verella. RUBIANA SILVA PEREIRA, estado civil divor-
ciada, profi ssão cabeleireira, nascida em Caieiras, neste Estado, Caieiras, SP no dia treze 
de junho de mil novecentos e oitenta (13/06/1980), residente e domiciliada Rua Filipe Lauri, 
349, bloco A, apartamento 22, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, fi lha de Haroldo Alves Pereira e de Elionai Silva Pereira.

RENAN ARAGAKI VILHA, estado civil solteiro, profi ssão desenvolvedor frontend, nascido 
em Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/588.FLS.062-SANTO AMARO/SP), 
São Paulo, SP no dia dois de setembro de mil novecentos e noventa e cinco (02/09/1995), 
residente e domiciliado Rua Ede da Silva Gallo, 19, Conjunto Habitacional Padre José de 
Anchieta, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Jose Vilha e de Ana Lucia Ara-

gaki Vilha. CAMILA MARQUES CRUZ, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/215.FLS.269-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de 
dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (12/12/1994), residente e domiciliada Rua 
Manoel Sarmento, 159, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Jose 
Soares Cruz e de Flavia Veras Marques Cruz.

MARCELO VICTORINO LEITE, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro eletricista, nas-
cido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/48,FLS.158V-BELENZINHO/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e oitenta e dois (26/06/1982), 
residente e domiciliado Rua Francisco Alarico Bérgamo, 648, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Florisvaldo do Carmo Leite e de Graças Victorino. MARIA GILVANIA DA SILVA, es-
tado civil solteira, profi ssão condutora escolar, nascida em São Miguel do Aleixo, Estado de 
Sergipe (CN:LV.A/62,FLS.175-NOSSA SENHORA DAS DORES/SE), São Miguel do Aleixo, 
SE no dia doze de janeiro de mil novecentos e setenta e cinco (12/01/1975), residente e 
domiciliada Rua Francisco Alarico Bérgamo, 648, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Genesio Andrade da Silva e de Maria de Lourdes Barreto.

JOÃO PESSOA DE ALCANTARA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido 
em Capitão de Campos, Estado do Piauí (CN:LV.A/004.FLS.181V-2º OFÍCIO DE CAPITÃO 
DE CAMPOS/PI), Capitão de Campos, PI no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos 
e sessenta e sete (22/01/1967), residente e domiciliado Rua Pacarana, 11, B, casa 01, Ci-
dade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Pessoa de 
Alcântara e de Josefa Gonçalves de Sousa Alcantara. MARLUCIA DE SOUSA BORGES, 
estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Campo Maior, Estado do Piauí (CN:L-
V.A/032,FLS.089V-CAMPO MAIOR/PI), Campo Maior, PI no dia vinte e seis de maio de mil 
novecentos e sessenta e quatro (26/05/1964), residente e domiciliada Rua Pacarana, 11, B, 
casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel 
da Cruz Borges e de Maria Francisca de Sousa Borges.

ALLAN BARBOSA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão assistente de prevenção 
de fraude, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/340.FLS.250 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e três de abril de mil novecentos e noventa e nove (23/04/1999), residente e 
domiciliado Rua Idalina Cardoso, 03, casa 01, Jardim Limoeiro, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lho de João Barbosa dos Santos e de Elizete Rosa dos Santos. THAÍS CEZÁRIO DE 
JESUS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de apoio administrativo, nascida 
em Subdistrito Jardim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/194.FLS.163-JARDIM PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e noventa e sete 
(29/12/1997), residente e domiciliada Rua Siderúrgica, 190, casa 03, Jardim Adelaide, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Adailton de Jesus Santos e de Mirian Cezário de 
Jesus Santos.

OSMANDO DE LIMA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, nascido em São 
José do Egito, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/89,FLS.18 SÃO JOSÉ DO EGITO/PE), 
São José do Egito, PE no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e oitenta e cinco 
(26/05/1985), residente e domiciliado Avenida Itaquera, 35, Viela 01, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elpídio Nunes da Silva e de Maria Madalena de Lima Silva. 
IRANI BENEDITO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão caixa, nascida em Caruaru, Es-
tado de Pernambuco (CN:LV.A/32,FLS.220V CARUARU/PE), Caruaru, PE no dia dezenove 
de setembro de mil novecentos e oitenta e um (19/09/1981), residente e domiciliada Avenida 
Itaquera, 35, Viela 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Irineu Benedito da 
Silva e de Maria do Socorro da Silva.

HARÃ CATELANI LOPES, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Santo 
André, neste Estado (CN:LV.A/110.FLS.108-RIBEIRÃO PIRES/SP), Santo André, SP no dia 
vinte e nove de outubro de mil novecentos e noventa e oito (29/10/1998), residente e domici-
liado Estrada Portão Honda, 2800, casa 94, Jardim Revista, Suzano, neste Estado, Suzano, 
SP, fi lho de Jose Lopes da Silva e de Cristina Catelani do Sacramento. ARIANE FERREIRA 
DE FRANÇA, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/383.FLS.012 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de setembro de 
dois mil (11/09/2000), residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 54, apartamento 42-A, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rogério Messias 
de França e de Adriana Ferreira Neves.

LUCAS DA SILVA NEVES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, nascido 
em Subdistrito Cerqueira Cesar, nesta Capital (CN:LV.A/348.FLS.268V-CERQUEIRA CE-
SAR/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de março de mil novecentos e noventa e dois 
(29/03/1992), residente e domiciliado Rua Rosa dos Santos, 50, Jardim D'Abril, Osasco, 
neste Estado, Osasco, SP, fi lho de David da Silva Neves e de Rita Querino da Silva Neves. 
PÂMELLA DO NASCIMENTO GARCIA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administra-
tivo/escritório, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/144.FLS.186-GUAIANASES/SP), 
São Paulo, SP no dia quinze de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (15/10/1995), 
residente e domiciliada Via de Pedestre Tapia-Guaçu, 11, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Aguinaldo Garcia e de Vanessa Isabel do Nascimento.

YURI COLALTO SERRA, estado civil solteiro, profi ssão consultor de vendas, nascido em 
Subdistrito Butantã, nesta Capital (CN:LV.A/191.FLS.276V-BUTANTÃ/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e noventa (26/06/1990), residente e domicilia-
do Rua Carolina Fonseca, 297, bloco 01, apartamento 05, Vila Santana, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Julio Cesar Martins Serra e de Elaine Cristina Colalto Serra. MARIANA 
CAROLINE AMADEU DE CASTRO, estado civil solteira, profi ssão consultora de vendas, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/166.FLS.110V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
oito de agosto de mil novecentos e noventa e dois (08/08/1992), residente e domiciliada Rua 
Carolina Fonseca, 297, bloco 01, apartamento 05, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Orisson Saraiva de Castro e de Maria Angelina Amadeu.

FRANCISCO FERNANDES DURUTHÉA, estado civil solteiro, profi ssão montador, nascido 
em Batalha, Estado do Piauí (CN:LV.A/050.FLS.069 TERESINA/PI), Batalha, PI no dia dez 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e um (10/12/1981), residente e domiciliado Rua 
Jerônimo de Abreu do Vale, 416, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel Duruthéa e de Maria Esperança Fernandes Duruthéa. SANDRA 
DE LIMA FREITAS, estado civil divorciada, profi ssão copeira, nascida em Fátima do Sul, 
Estado do Mato Grosso do Sul, Fátima do Sul, MS no dia cinco de julho de mil novecentos 
e sessenta e seis (05/07/1966), residente e domiciliada Rua Manoel Marcelino Rodrigues, 
399, Dom Antônio Barbosa, Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, Campo Gran-
de, MS, fi lha de Wanderlei Pinto de Freitas e de Elza Gomes de Lima Freitas.

HENRIQUE ALAN CAVALCANTI DOS REIS, estado civil solteiro, profi ssão técnico em 
eletroeletrônica pleno, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/149.FLS.247-ITAQUERA/SP), 
São Paulo - Capital, SP no dia quinze de setembro de mil novecentos e noventa e um 
(15/09/1991), residente e domiciliado Rua Carmen Cardoso Bordini, 399, Jardim Helian, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo Dias dos Reis e de Maria do Socorro Bar-
ros Cavalcante. DANIELE TOLEDO ARRECHE, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
vendas, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/329.FLS.131V ITAQUERA/SP), 
São Paulo - Capital, SP no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e noventa e oito 
(21/12/1998), residente e domiciliada Rua Malmequer-do-campo, 820, Gleba do Pêssego, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Arreche e de Marines de Toledo Arre-
che.

MATHEUS HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
aplicador técnico, nascido em Subdistrito Ibirapuera, nesta Capital (CN:LV.A/309.FLS.029-I-
BIRAPUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de julho de mil novecentos e noventa 
e nove (16/07/1999), residente e domiciliado Rua Inscrição, 15, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Henrique Nogueira e de Maria José da Silva No-
gueira. BRUNA DE BRITO SILVEIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/425.FLS.216-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e quatro de março de dois mil e três (24/03/2003), residente e domiciliada Rua Jucuruçu, 
701, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Alceni Alves 
da Silva e de Beatriz Aparecida Silveira da Silva.

THIAGO TIOFILO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/083.FLS.234V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de ou-
tubro de mil novecentos e oitenta e cinco (04/10/1985), residente e domiciliado Rua Rio Biri-
gui, 58, A, casa 01, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Tiofi lo 
de Souza e de Maria da Conceição Santos de Souza. TACIANA DAS DORES DA CON-
CEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Maceió, Estado de 
Alagoas (CN:LV.A/050.FLS.157V-BEBEDOURO - MACEIÓ/AL), Maceió, AL no dia vinte e 
três de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (23/01/1987), residente e domiciliada Rua 
Rio Birigui, 58, A, casa 01, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria 
das Dores da Conceição.

DRELINO DE ASSIS MAROTTO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo (CN:LV.A/031.FLS.060-AFONSO CLÁUDIO/ES), 
Afonso Cláudio, ES no dia seis de agosto de mil novecentos e cinquenta e dois (06/08/1952), 
residente e domiciliado Rua Professor Hasegawa, 1613, bloco G, apartamento 13, porta-
ria G1, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Eduardo Marotto e de Luzia 
Christe Marotto. ADRIANA ROSA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dois de julho de mil novecentos e 
setenta e seis (02/07/1976), residente e domiciliada Rua Professor Hasegawa, 1613, bloco 
G, apartamento 13, portaria G1, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Terezinha 
Rosa da Silva.

LUCAS DE SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão coordenador de TI, nascido em 
Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/137.FLS.103V-VILA MARIANA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e um de novembro de mil novecentos e noventa e dois (21/11/1992), 
residente e domiciliado Rua Victório Santim, 3086, bloco B, apartamento 1203, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Euvaldo da Silva e de Anete Maria de Souza Silva. ARIANNE 
PINTO CAMANDAROBA, estado civil solteira, profi ssão analista de suporte, nascida em 
Barra, Estado da Bahia (CN:LV.A/110.FLS.188 BARRA/BA), Barra, BA no dia vinte e oito 
de agosto de mil novecentos e noventa e seis (28/08/1996), residente e domiciliada Rua 
Victório Santim, 3086, bloco B, apartamento 1203, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Francisco Luis Camandaroba Junior e de Roseanne Pinto Camandaroba.

IVAN ROBERTO DA ROCHA, estado civil divorciado, profi ssão soldador, nascido em 
Marília, neste Estado, Marília, SP no dia treze de abril de mil novecentos e setenta e um 
(13/04/1971), residente e domiciliado Rua Professor Brito Machado, 197, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Edinê Xavier da Rocha e de Maria Bravo da Rocha. DEISE CIBELE 
ZONATTO, estado civil divorciada, profi ssão ofi cial administrativo, nascida em Subdistrito 
Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos 
e setenta e seis (28/10/1976), residente e domiciliada Rua Professor Brito Machado, 197, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leon Denis Zonatto e de Lourdes Olivieri Zonatto.

EMERSON TEIXEIRA DE MORAIS, estado civil divorciado, profi ssão técnico de telecom, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de agosto de mil novecentos e 
setenta e cinco (12/08/1975), residente e domiciliado Rua Antônio Bruni, 92, apartamento 
51-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco 
Ferreira de Morais e de Iracy Teixeira de Morais. SONIA LOURENÇO, estado civil divor-
ciada, profi ssão berçarista/educadora, nascida em Águas de Lindóia, neste Estado, Águas 
de Lindóia, SP no dia vinte de março de mil novecentos e setenta e seis (20/03/1976), resi-
dente e domiciliada Rua Caetano Lama, 93, apartamento 12-A, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Lourenço e de Maria de Lourdes 
Aquino Lourenço.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local
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Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ELIAS SEMIAS DE ARAUJO, profi ssão: tatuador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1978, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Semias de Araujo e de Lindalva Leite de Araujo. A pretendente: 
SUZIAN ISIS PRADO DA SILVA, profi ssão: professora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1980, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Pedro da Silva e de Angela Maria Prado.

O pretendente: FRANCISCO GOMES DOS SANTOS, profi ssão: açougueiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Belford Roxo, RJ, data-nascimento: 16/06/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jorge Izaias dos Santos e de Dalva Gomes Orfão 
dos Santos. A pretendente: SANDRA MARIA JUSTINO VIEIRA, profi ssão: enc. de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: Palmares, PE, data-nascimento: 31/05/1971, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Maria Aparecida Justino Vieira.

O pretendente: THIAGO FURTADO DE OLIVEIRA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ituiutaba, MG, data-nascimento: 30/06/1985, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Almeida de Oliveira e de Maria Marieta Furtado de 
Oliveira. A pretendente: MARIA JOSINEIDE DE OLIVEIRA, profi ssão: autônoma, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Tacaratu, PE, data-nascimento: 03/12/1973, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Pedro Tertulino de Oliveira e de Maria Jose de 
Oliveira.

O pretendente: EDIRAN DOS SANTOS SOUSA, profi ssão: porteiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1983, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de José Neves de Sousa e de Maria Eudalia dos Santos Sousa. A 
pretendente: DAIANE MENEZES SANTINO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1995, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Cicero Santino Neto e de Ivanete de Lima Menezes Santino.

O pretendente: DAVIT DE PAULA PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: pintor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Aldeias Altas, MA, data-nascimento: 07/11/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Domingas Pereira dos Santos. A pretendente: ANA 
PAULA GENEROSO, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 19/09/1974, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jair 
Generoso e de Iracema José dos Santos Generoso.

O pretendente: CLEBER SIDNEI LOPES SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ibicui, BA, data-nascimento: 05/08/1981, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de João Teixeira Santos e de Maria de Lourdes Lopes Santos. 
A pretendente: ALINE DOS SANTOS SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1993, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Albano da Silva e de Neli Olinda dos Santos Silva.

O pretendente: LUCIANO ANCELMO DE OLIVEIRA, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/1975, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de João José de Oliveira e de Icleide Maria de Oliveira. A pretendente: 
EDMARA DA SILVA VIEIRA, profi ssão: porteira, estado civil: solteira, naturalidade: Belo 
Horizonte, MG, data-nascimento: 07/12/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Cláudio Vieira e de Neuza Terezinha da Silva.

O pretendente: ALESSANDREUS ANTONIO RUIZ, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/04/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ruiz Ruiz e de Teresa Aparecida Belo Ruiz. 
A pretendente: SABRINA DAVID DE JESUS, profi ssão: gerente administrativo, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1989, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Nicomedes de Jesus e de Angelica Anastacia David 
Coelho de Jesus.

O pretendente: THIAGO DOS SANTOS SILVA, profi ssão: conferente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1988, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel de Jesus Silva e de Sonaide dos Santos Silva. A pretendente: 
NOEMI VICENTE FRANCELINO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 12/07/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Alcides de Oliveira Francelino e de Rute Vicente de Lima Francelino.

O pretendente: HENDERSON BARBOSA DA MOTA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1985, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Herval Evangelista da Mota e de Zenaide Ferreira Barbosa da 
Mota. A pretendente: GILVANETE ABREU DA SILVA, profi ssão: autônoma, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Mari, PB, data-nascimento: 31/01/1983, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Severino da Silva e de Ivanira Abreu da Silva.

O pretendente: IVAN CARLOS DE GODOY, profi ssão: operador de forno, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1977, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Nelson Bueno de Godoy e de Yvani Rosa de Godoy. A 
pretendente: LEIDY LAURA BATISTA DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Araçuai, MG, data-nascimento: 22/10/1980, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Ferreira de Oliveira e de Elia Batisat Melo.

O pretendente: AGBUZE EMMANUEL, profi ssão: mecanico de navios, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Lagos-Nigeira, data-nascimento: 12/11/1954, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Nwoye Emmanuel e de Nwudu Emmanuel. A pretendente: MARILUCIA 
MARIA DE OLIVEIRA, profi ssão: segurança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 17/12/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose 
Gomes de Oliveira e de Julia Maria de Oliveira.

O pretendente: AMBROSE FRANK EROMOSELE, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Lagos-Nigeria, data-nascimento: 30/09/1990, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Ambrose Eromosele e de Rose Okhale. A pretendente: BRUNA 
AUGUSTA DOS SANTOS, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz 
de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 31/03/2001, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Odair Rodrigues dos Santos e de Cecilia Augusta de Carvalho.

O pretendente: DANIEL ALBERTO AMORIM, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1985, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de José Francisco Amorim e de Sonia Maria Alberto de Lima Amorim. 
A pretendente: TALITA ALESSANDRA SILVA TORRES, profi ssão: balconista, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1990, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio Silva Torres e de Izabel Bispo da 
Silva Torres.

O pretendente: FABIANO DOS SANTOS, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/12/1982, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Maria José dos Santos. A pretendente: NNE NGOZI UKANDU, profi ssão: 
costureira, estado civil: solteira, naturalidade: Nigeria, data-nascimento: 12/12/1974, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francis Okoro Ivunweze e de Patricia 
Okoro Ivunweze.

O pretendente: ELIAS ADRIANO GONZAGA, profi ssão: balconista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/1985, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de João Adriano Gonzaga e de Dolores Souza da Silva. A pretendente: 
ELISÂNGELA DA SILVA, profi ssão: representante de atendimento, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 03/07/1994, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de José Roberto da Silva e de Jacilene Maria da Silva.

O pretendente: ITAMAR ERNANDES, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 22/12/1980, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Ernandes e de Maria Teresa Barbosa Ernandes. A 
pretendente: DANIELLA BARBOSA FERREIRA, profi ssão: técnica de enfermagem, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Alto da Moóca, SP, data-nascimento: 23/02/1984, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Costa Ferreira e de Noeme Pereira Barbosa.

O pretendente: WELLINGTON SOUSA DA SILVA, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 26/05/1985, residente 
e domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Francisco Leandro da Silva e de Neusa 
Miranda Sousa da Silva. A pretendente: SABRINA DA MATA SILVA, profi ssão: aux. de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1985, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Manoel Luiz da Silva e de Dorismar da 
Mata Silva.

O pretendente: VINÍCIOS SILVA COSTA, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Governador Valadares, MG, data-nascimento: 14/06/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antônio Pereira Costa e de Marlene da Silva 
Costa. A pretendente: SILVANA DE JESUS SANTOS, profi ssão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1985, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Maria Helena de Jesus Santos.

O pretendente: RODRIGO DE SOUZA GIMENES, profi ssão: tec. instalação, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Garcia Gimenes Abel e de Idinéia Campos 
de Souza Abel. A pretendente: CARLA FERREIRA DA SILVA, profi ssão: demostradora de 
vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/1987, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Ferreira da Silva e de Iradi 
Alves da Silva.

O pretendente: BRUNO ALVES DE LIMA, profi ssão: serralheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1996, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Ariovaldo Amorim de Lima e de Josiete Alves Amorim de Lima. 
A pretendente: LOHANE RAMOS DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 25/01/1999, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Katia Regiane Ramos da Silva.

O pretendente: RICARDO KUSHIMA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Tupã, SP, data-nascimento: 25/02/1965, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Tsuruo Kushima e de Tomoe Kushima. A pretendente: MARCIA HARA 
BARBOSA, profi ssão: funcionária pública estadual, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Tapira, PR, data-nascimento: 10/11/1968, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Americo Zacarias Barbosa e de Umeko Hara Barbosa.

O pretendente: NILSON MOREIRA SILVA, profi ssão: açougueiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1996, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Emerson Lopes Silva e de Maria Nelia de Jesus Moreira. A pretendente: 
NATHALIA STEFANY GOMES DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1997, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Wellington Melo de Oliveira e de Ana Lucia Gomes Soares.

O pretendente: EMANUEL SANTOS DO NASCIMENTO, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 08/05/1988, residente e domiciliado 

em São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Andrade do Nascimento e de Nailde Santos Soares. 
A pretendente: TALITA RIBEIRO LIMA, profi ssão: embaladora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1993, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Edson Vieira Lima e de Edna Ribeiro da Conceição Vieira Lima.

O pretendente: ALEX GOMES DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1979, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Gomes da Silva e de Jurani Lino da Silva. A pretendente: 
ROSÂNGELA FRANCISCA DA CRUZ, profi ssão: costureira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Copixaba Munic. de Xique-Xique, BA, data-nascimento: 15/08/1979, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João dos Santos Pinto e de Julieta Francisca da 
Cruz.

O pretendente: JOÃO FERREIRA CAMPOS, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Pedra Azul, MG, data-nascimento: 18/12/1971, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Valdivio Ferreira Campos e de Clemencia Maria Souza. A pretendente: 
MARINAURA PEREIRA DO NASCIMENTO, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, 
naturalidade: Pilão Arcado, BA, data-nascimento: 20/10/1980, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Pereira do Nascimento e de Maria dos Santos Nascimento.

O pretendente: JULIO CESAR VALENTIM DO NASCIMENTO, profi ssão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/11/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Nilson Pinheiro do Nascimento e de Elza Valentim do 
Nascimento. A pretendente: ELAINE APARECIDA DE AMARANTE, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 12/10/1987, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Elenildo Epifânio de Amarante e de Aparecida 
Fortino de Amarante.

O pretendente: DANILO DIAS FRANCISCO, profi ssão: técnico eletrônico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1992, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Joel Barbosa Francisco e de Carmem Dias dos Santos. A 
pretendente: JOICE APARECIDA FERREIRA DA SILVA, profi ssão: repositora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 11/10/1995, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Maria Helena Ferreira da Silva.

O pretendente: LOURISVALDO SANTOS LOPES, profi ssão: op. de máquina, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Ibicui, BA, data-nascimento: 01/10/1963, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Teixeira Lopes e de Enedina Rosa Lopes. A pretendente: 
ELAINE DOS SANTOS SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Jose Albano da Silva e de Neli Olinda dos Santos Silva.

O pretendente: FABIO GOMES XAVIER, profi ssão: coordenador de recursos humanos, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Itambé, BA, data-nascimento: 02/05/1978, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Xavier e de Maria de Lourdes Gomes 
Xavier. A pretendente: RAISSA DE ASSIS FERREIRA, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 20/02/2001, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lha de Alexsandro dos Santos Ferreira e de Elisa Assis 
da Silva Ferreira.

O pretendente: ALEXSANDRO DA SILVA, profi ssão: estoquista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/1994, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Maria da Assunção da Silva. A pretendente: MICHELLE GOUVEA SILVA, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/09/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Mizaque Nogueira da Silva 
e de Joelma Gouvea Silva.

O pretendente: DOUGLAS DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1984, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Ladir Sebastiana da Silva Lima. A pretendente: MARLI REGIANE 
DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-
nascimento: 29/09/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Sergio dos 
Santos Filho e de Iramildis Maria dos Santos.

O pretendente: MARCOS MIRANDA PENA, profi ssão: técnico em T.I, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose de Souza Pena Filho e de Luz Marina Miranda 
Pena. A pretendente: LARISSA PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: advogada, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1989, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Jaime Pereira dos Santos e de Silvia Regina dos Santos.

O pretendente: FRANCISCO PEREIRA LIMA, profi ssão: armador de ferragem, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Acopiará, CE, data-nascimento: 17/06/1984, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Pereira Lima e de Maria Pereira da Silva. A pretendente: 
MARIA LUCILEIDE NOBRE DE SOUSA, profi ssão: lavradora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Araripina, PE, data-nascimento: 29/09/1968, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Luís Sátiro de Sousa e de Justa Nobre de Sousa.

O pretendente: FELIX AUGUSTO PEREIRA PINTO, profi ssão: polidor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/1993, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Samuel Pereira Pinto e de Maria Salete Pereira Pinto. A pretendente: 
ELAINE UBALDO DO NASCIMENTO, profi ssão: manicure, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1995, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Joel Macedo do Nascimento e de Nilda Soares Ubaldo Nascimento.

O pretendente: LUCAS TOMÉ DA SILVA JUNIOR, profi ssão: mecânico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Lucas Tomé da Silva e de Roseli Pereira da Silva. A 
pretendente: LILIANE DA SILVA BEZERRA, profi ssão: vendedora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/1981, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis Bezerra e de Maria das Graças da Silva.

O pretendente: EDER OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: técnico em FT-TX, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mansidão, BA, data-nascimento: 08/05/1982, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Francival Alves da Silva e de Maria Oliveira da Silva. A 
pretendente: HELENIZE MARQUES SANTOS, profi ssão: advogada, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1979, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Amaraes Muniz Santos e de Tereza Marques Santos.

O pretendente: WAGNER SANTOS DOS NASCIMENTO, profi ssão: assistente comercial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1963, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Fernando Luiz do Nascimento e de Maria de Fatima 
dos Santos. A pretendente: CAMILA LINA DA SILVA, profi ssão: asssistente fi nanceiro, 
estado civil: solteira, naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 22/06/1989, residente e 
domiciliada em Arujá, SP, fi lha de Geraldo Lino da Silva e de Maria Soares da Silva.

O pretendente: KAIQUE SANTOS SANTIAGO, profi ssão: operador de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Noé Raimundo Santiago e de Josefa Vitalino dos 
Santos. A pretendente: THAMIRES DE SOUZA DA SILVA, profi ssão: aux. administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1993, residente e 
domiciliada em Poá, SP, fi lha de João José da Silva e de Regiane de Souza.

O pretendente: RAMON SANTOS OLIVEIRA, profi ssão: aux. administrativo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 01/07/1996, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Moreira de Oliveira e de Maria das 
Graças Novais Santos. A pretendente: INGRID CASTRO DO NASCIMENTO, profi ssão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/06/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edson Moreira do 
Nascimento e de Marlei de Castro Silva do Nascimento.

O pretendente: MONCLEBIO CARLOS DE SOUZA, profi ssão: porteiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Conceição de Macabu, RJ, data-nascimento: 11/11/1966, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Emilia de Souza. A pretendente: ELANDE DE 
OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 03/04/1976, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos de 
Oliveira e de Onorinda Alves de Oliveira.

O pretendente: ALAN PEREZ DANIEL, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1990, residente e domiciliado 
em Caieiras, SP, fi lho de Edvilson de Oliveira Daniel e de Renata Aparecida Perez. A 
pretendente: ADRIÉLLI JOSÉ DA SILVA, profi ssão: consultora de negocios, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1991, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de José Cicero da Silva e de Cicera Neide Oliveira da Silva.

O pretendente: WHERNER DAVI PEREIRA DA SILVA, profi ssão: cabeleireiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Osmar Pereira da Silva e de Marinilza Batista da 
Silva. A pretendente: KÉTLIN PALOMA DOS SANTOS LEITE, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/1999, residente e domiciliada 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Alexandro Secundino Leite e de Elizabeth dos 
Santos Alves.

O pretendente: AURELIO GOMES DA SILVA, profi ssão: leiturista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/1970, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Elio Gomes da Silva e de Neusa Gomes da Silva. A pretendente: DIVA 
PEREIRA DE FARIA, profi ssão: aux.de produção, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1970, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Vicente de Paulo Faria e de Idalece Pereira Aragão Faria.

O pretendente: VINICIUS GARCIA DA SILVA, profi ssão: policial militar, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1996, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Pedro da Silva e de Clarice Garcia Lici. A pretendente: 
LARISSA MARIANE PEREIRA MONTEIRO, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1996, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Jorge Duarte Monteiro Junior e de Vanessa Mariane Pereira.

O pretendente: ALCIDES LOPES DE ANDRADE, profi ssão: arquiteto, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/02/1993, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Nelson Lacerda de Andrade e de Arlinda Lopes de Andrade. A 
pretendente: CAROLINE MORAIS BRANDÃO, profi ssão: empresária, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1994, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Luis Marcos Coelho Brandão e de Maria Elizabete Morais Gonçalves.

O pretendente: FILIPE SOARES DE SANTANA, profi ssão: projetista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1984, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de José Soares de Santana e de Evanilde Maria de Santana. A pretendente: 
JANAINA DE CASTRO E SILVA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1984, residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, 
SP, fi lha de José Pereira da Silva e de Maria de Castro e Silva.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: CARLOS EDURADO SIQUEIRA LIMA PEREIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido nesta Capital, Guaianases - SP, no dia (24/03/1995), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Teixeira 
Pereira e de Eva Cristina Siqueira Lima. A pretendente: TAMIRES LIMA HORACIO, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida nesta Capital, 
Itaquera - SP, no dia (20/09/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Mauro Aparecido Horacio e de Lucia Lima Horacio.

O pretendente: MANOEL SEVERINO GOMES, estado civil viúvo, profi ssão pedreiro, 
nascido em Santana do Ipanema - AL, no dia (07/09/1942), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Josias Domingos Gomes e de Adelina 
Maria da Conceição. A pretendente: SUELI BEZERRA ALVES, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (27/10/1961), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Isidoro Alves e de 
Alaide Bezerra Alves.

O pretendente: ROGÉRIO DANILO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
vigilante, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (03/09/1979), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vera Lucia da Silva. A preten-
dente: ROSANGELA BEZERRA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (21/04/1978), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Ferreira de Souza e de Angelina 
Bezerra de Souza.

O pretendente: BRUNO REIS OITTICA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
marketing, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (10/03/1989), residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Soares Oittica e de Maria 
Helena Braga Reis Oittica. A pretendente: CARLA ROBERTA VIANA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de cadastro, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no 
dia (02/12/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Carlos Roberto Viana e de Marcia Assoni Viana. Obs.: Bem como cópia enviada a 
Unidade de Serviço, desta Capital, onde o pretendente é residente de domiciliado.

O pretendente: FERNANDO MACHADO COTTA LEIS, estado civil solteiro, profi ssão 
advogado, nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia (30/08/1983), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson de Souza Leis e de 
Denise Machado Cotta Leis. A pretendente: AMANDA DAVID ALMEIDA, estado 
civil solteira, profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no 
dia (23/02/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Sergio Camara de Almeida e de Sandra David Santos de Almeida.

A pretendente: CLÁUDIA REGINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão comer-
ciante, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia (25/12/1966), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Antonio da Silva e de Encarnção de 
Oliveira da Silva. A pretendente: SANDRA BEVILAQUA, estado civil solteira, pro-
fi ssão do lar, nascida em Curitiba - PR, no dia (07/07/1969), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Bevilaqua e de Daliria Bevilaqua.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
I  V  M  - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: SOLON PEREIRA DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, 
nascido em Surubim - PE, no dia 20/05/1952, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antônio Miguel da Silva e de Antônia Josefa da Conceição. A 
pretendente: RENATA DOS SANTOS, estado civil viúva, profi ssão doméstica, nascida 
em Itabaianinha - SE, no dia 05/02/1958, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Amancio dos Santos e de Maurina Rosa de Jesus.

O pretendente: ELBER LOPES BALSALOBRE, estado civil divorciado, profi ssão 
montador de móveis, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/02/1989, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Clovis Lopes Balsalobre e de Joana 
da Gloria Machado Balsalobre. A pretendente: DEISY RODRIGUES DOS SANTOS, 
estado civil divorciada, profi ssão balconista, nascida em Primeira Cruz - MA, no dia 
23/02/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
das Chagas Rodrigues Santos e de Maria Paula Rodrigues dos Santos.

O pretendente: DIEGO TAKAKI, estado civil solteiro, profi ssão analista fi nanceiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 14/11/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Helio Akira Takaki e de Lucimar Branco Takaki. A pretendente: 
CAROLINA PENA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão faturista, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 05/07/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Paulo Luiz Rodrigues e de Luci Moutinho Pena Rodrigues.

O pretendente: BORIS MEDRANO OSSIO, estado civil solteiro, profi ssão médico, 
nascido em Bolívia, no dia 01/06/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Rodolfo Celestino Medrano Caballero e de Nelly Ossio Ramalho. 
A pretendente: BRUNA DOS SANTOS SCOFANO, estado civil divorciada, profi ssão 
enfermeira, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 15/02/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Michele Scofano e de Dorcas dos Santos 
Scofano.

O pretendente: DAVILSON DO VALLE MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em Santo André - SP, no dia 23/08/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Davilson Moreira e de Maria Regina Pereira 
do Valle Moreira. A pretendente: JOSEFA DEBURA CAVALCANTI, estado civil solteira, 
profi ssão analista de planejamento, nascida em Tupanatinga - PE, no dia 03/03/1974, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco de Abreu 
Cavalcanti Sobrinho e de Severina Valdirene de Lira.

O pretendente: GABRIEL MORETTI, estado civil solteiro, profi ssão contador, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 27/01/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Homero Antonio Moretti e de Mariangela Aparecida Stopa Moretti. 
A pretendente: FERNANDA ALBERNAZ DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
oceanógrafa, nascida em São Paulo - SP, no dia 23/11/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Enio Fernandes de Lima e de Vera Lúcia 
Albernaz de Lima.

O pretendente: FABIO MARTINS DE LEONARDO, estado civil divorciado, profi ssão 
editor, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/05/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Daniel de Leonardo e de Vania Martins Pereira de 
Leonardo. A pretendente: MARINA SANDRON LUPINETTI, estado civil divorciada, 
profi ssão editora, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/04/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Oswaldo Sanchez Lupinetti e de Angelina 
Sandron Lupinetti.

O pretendente: MARCO ANTONIO LIMA DE CASTRO, estado civil solteiro, profi s-
são auditor, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/02/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Sérgio de Castro e de Aurineide Lima 
de Castro. A pretendente: GABRIELLE BARBOZA SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão ouvidora, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/08/1997, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wagner Elias dos Santos e de Sandra 
Barboza dos Santos.

O pretendente: DARLEY ANDERSON DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em Gravatá - PE, no dia 05/07/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Marcos da Silva e de Severina 
Ilda da Silva. A pretendente: GABRIELA LIMA DE SANTANA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/11/1991, resi-
dente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de José dos Reis Santana e 
de Josilete dos Santos Lima.

O pretendente: FRANCISCO IVONALDO MARTINS, estado civil divorciado, profi ssão 
cozinheiro, nascido em Luís Gomes - RN, no dia 03/10/1971, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Coêlho e de Geralda Martins da Anunciação Coêlho. A 
pretendente: CLEANE CORDEIRO DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão ajudante 
geral, nascida em Princesa Isabel - PB, no dia 21/04/1987, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Neilson Cordeiro dos Santos e de Maria do Socorro dos Santos.

O pretendente: FELIPE PINHEIRO RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão vendedor, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 08/04/1992, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Ribeiro dos Santos Junior 
e de Cleusnete Pinheiro dos Santos. A pretendente: CRISLA KAUANE SILVA DOS 
REIS, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Bernardo do Campo - 
SP, no dia 05/02/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Claiton Gonçalves dos Reis e de Andrea Rodrigues da Silva.

O pretendente: JOELSOM ENÉAS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão carpinteiro, 
nascido em João Pessoa - PB, no dia 03/12/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Anibal Enéas da Silva e de Maria das Graças da Silva. A pretendente: 
CRISTIANE NERI ANTUNES, estado civil solteira, profi ssão ajudante de cozinha, nascida 
em São Benedito - CE, no dia 07/04/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Domingos Alves Antunes e de Maria Teresa Neri Antunes.

O pretendente: HAROLDO PINHEIRO DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente administrativo, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/09/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Haroldo Pinheiro da Silva e de Maria 
de Lourdes Pinheiro da Silva. A pretendente: BRUNA ELIRA DA SILVA FERREIRA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Campina Grande do 
Sul - PR, no dia 19/01/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Marcos Antonio Ferreira e de Magda Regina Gomes da Silva.
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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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: WAGNER APARECIDO BARBOSA DE SOUZA, estado civil divorciado, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/06/1982), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Carlos de Souza e 
de Maria Barbosa de Souza. A pretendente: MARLETE ROSA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão assistente fi nanceira, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/07/1986), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Santos da Silva 
e de Maria Rosa da Silva.

O pretendente: RODRIGO COSTA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/06/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Adair Costa e de Maria Paulo da Silva Costa. A pretendente: 
CLAUDIANE DA SILVA RUFINO, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em 
Água Branca, AL, no dia (22/11/1985), residente e domiciliada nete distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Cícero Rufi no e de Maria da Conceição da Silva Rufi no.

O pretendente: JOSÉ CESÁRIO DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, 
nascido em Simplicio Mendes, PI, no dia (16/02/1946), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Martinho Cesário da Costa e de Maria Raquel da Trindade. 
A pretendente: MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Saúde, BA, no dia (28/09/1957), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Otilia Alves da Silva.

O pretendente: ALBNER FASCIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (05/10/1984), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Izidio Pedro da Silva e de Elisabete Fascio da Silva. A pretendente:  
CLAUDIANE OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Mairi, BA, no dia (12/05/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Francisco Alves da Silva e de Maria Oliveira da Silva.

O pretendente: DIÓGENES ARAUJO VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão estagiário, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/02/2002), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Sergio de Lima Vieira e de Maria José Chaves de Araujo. A pretendente: 
EMANUELLE MOSCARDI DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (07/08/2000), residente e domiciliada em Itaquera, São Paulo, 
SP, fi lha de Emanoel Jairo de Lima e de Erica Moscardi Neves de Lima.

O pretendente: JOSÉ CARLOS LIMA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão en-
carregado de obras, nascido em Itaeté, BA, no dia (21/06/1957), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Florencio Lima e de Ana Rita Braz da Silva. A 
pretendente: ELISÂNGELA RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/01/1981), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Pedro Braz da Silva e de Maria Aparecida Rodrigues da Silva.

O pretendente: MARCOS AURÉLIO RIBEIRO MIRANDA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em Senhor do Bonfi m, BA, no dia (26/01/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adailson Gama Miranda e de Vilvaneide Ribeiro 
Sales. A pretendente: GERSICA MACHADO COSTA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Filadélfi a, BA, no dia (30/06/1989), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eulicio Machado Costa e de Elenice Nascimento Costa.

O pretendente: LUIZ SOUZA LEMOS, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em Timbauba, PE, no dia (08/01/1956), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Joaquim José Lemos e de Josefa de Souza Lemos. A pretendente: SUELI 
LUCIA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Santa Luzia, PB, 
no dia (16/08/1963), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel 
Cristiano da Silva e de Ana Sancha da Silva.

O pretendente: DAVID SANTIAGO DA COSTA MATOS, estado civil solteiro, profi ssão 
pizzaiolo, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/03/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lucisio José de Matos e de Adriana da Costa. A preten-
dente: FERNANDA BORGES FERNANDES, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (28/09/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Edelvides Fernandes Bispo Filho e de Adriana Borges Fernandes.

O pretendente: JHONATA HENRIQUE PASSOS AZEVEDO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/10/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josemar Francisco Azevedo e de Claudia Regina 
Passos Azevedo. A pretendente: ARIANA EMILIANO THIAGO, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/05/1984), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lucas Thiago e de Angelica Tenorio Emiliano Thiago.

O pretendente: DANILO MELLO RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão frentista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/05/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Valdirei Guedes Rodrigues e de Maria Nazare Mello dos Santos. 
A pretendente: TATYANE SILVA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (26/01/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Moisés Ferreira de Lima e de Francisca Solange da Silva de Lima.

O pretendente: VAGNER CAETANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/03/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Elias Augusto da Silva e de Leonilda Caetano da Silva. A preten-
dente: PATRÍCIA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida em 
Ubaira, BA, no dia (10/06/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Francisco dos Santos e de Maria São Pedro de Jesus Silva dos Santos.

O pretendente: ROBERTO DE ANDRADE SABATINI, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em Pocrane, MG, no dia (17/06/1973), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Jurandir Sabatini e de Maura de Andrade Sabatini. A preten-
dente: DANIELLE CRISTINA ADÃO, estado civil divorciada, profi ssão controladora de 
acesso, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/10/1978), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manuel Luiz Adão e de Lúcia Adão.

O pretendente: GILSON FRANCO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (31/05/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Averaldo Henrique da Silva e de Marli Aparecida Franco da Silva. 
A pretendente: FERNANDA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (19/10/1996), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco Osvaldo Macedo da Silva e de Auzenir Alves Sousa da Silva.

O pretendente: MIGUEL DE SOUZA RIBEIRO, estado civil divorciado, profi ssão tecnico 
de enfermagem, nascido em Jesuânia, MG, no dia (23/05/1960), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vicente Ribeiro e de Maria Helena de Souza Ribeiro. 
A pretendente: NEDI NEVES NOGUEIRA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em Poções, BA, no dia (15/12/1957), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Euclides Jose Nogueira e de Eufl osina Alves Neves.

O pretendente: JOSÉ FERNANDO ALVES, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, nascido em Itabaiana, PB, no dia (14/05/1965), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Alfredo Alves e de Maria das Neves Alves. 
A pretendente: APARECIDA MOREIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Candiba, BA, no dia (14/08/1957), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de João Moreira dos Santos e de Maria Bemvinda de Souza.

O pretendente: ELIAS FERREIRA COUTINHO, estado civil solteiro, profi ssão serralheiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (14/01/1983), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Anércilio da Silva Coutinho e de Divanira Ferreira Coutinho. A pretendente: 
ANA MARCIA RODRIGUES DO CARMO SILVA, estado civil solteira, profi ssão diarista, 
nascida em Igarassu, PE, no dia (15/09/1985), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Edilson Alves da Silva e de Rizabete Rodrigues do Carmo Silva.

O pretendente: CRISTIANO PEREIRA DE CASTRO, estado civil divorciado, profi ssão 
vigilante, nascido em Santo André, SP, no dia (20/11/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Pereira de Castro e de Maria Eugênia de Castro. 
A pretendente: ROSLAINE IZABEL DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão costureira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (22/09/1979), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco Quincas da Silva e de Maria Izabel Viana da Silva.

O pretendente: ROQUE LANE PEREIRA GONÇALVES, estado civil divorciado, profi s-
são mecanico, nascido em Pedra Azul, MG, no dia (12/11/1975), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aurino Gonçalves e de Devani Pereira da Silva. 
A pretendente: ÂNGELA MARIA OLIVEIRA SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida em Pedra Azul, MG, no dia (31/07/1977), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Atevaldo de Souza e de Maria de Fátima Oliveira Souza.

O pretendente: DOMINGOS ALMEIDA DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em Almenara, MG, no dia (05/02/1967), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Filismino de Almeida e de Rosalita Rosa de Almeida. A 
pretendente: LUCIANA DE SOUSA SILVA, estado civil viúva, profi ssão auxiliar admi-
nistrativo, nascida em Caieiras, SP, no dia (28/02/1983), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose de Sousa e de Maria Zita Tome de Sousa.

O pretendente: ISAAC DE OLIVEIRA NUNES PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de trem, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/06/1990), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdecir Nunes Pereira e de Maria Aparecida 
de Oliveira Pereira. A pretendente: DEISE FERREIRA DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/02/1993), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Avelino de Souza e 
de Eremita Ferreira de Souza.

O pretendente: LEANDRO DAMASCENO DE REZENDE, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/08/1983), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista de Rezende e de Jorginete Damasceno 
Mauricio de Rezende. A pretendente: JOYCE LEMES DE SOUZA LOPES, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/09/1991), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Jose de Souza e de Vilma 
Lemes de Souza.

O pretendente: RODOLFO PEREIRA DAS NEVES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de entrega, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/05/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agnaldo das Neves e de Rita de Cassia Pereira Barreto. 
A pretendente: LETICIA GRECO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão cozinheira 
escolar, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/12/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Angelo da Silva e de Tania Cristina Greco.

O pretendente: ANDERSON DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão auto-
nomo, nascido em Campinas, SP, no dia (09/04/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz dos Santos e de Zelita Carvalho dos Santos. A 
pretendente: ANA PAULA DE SOUSA FERRAZ, estado civil divorciada, profi ssão 
assistente administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/08/1982), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Luiz Ferraz e de Maria do 
Socorro Passos de Sousa.

O pretendente: JAIRO FELICIO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão contro-
lador de acesso, nascido em Guarulhos, SP, no dia (29/09/1971), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Felicio dos Santos e de Neuza Mira dos 
Santos. A pretendente: KEILA MIRA DE SANTANA, estado civil divorciada, profi ssão 
costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/10/1973), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edna Mira de Santana.

O pretendente: LUCAS DE JESUS LOPES PARDINI, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/07/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo da Rocha Pardini e de Lucileide Jesus Lopes 
Pardini. A pretendente: RAFAELA SENA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/08/1998), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Manoel dos Santos e de Rita 
de Cassia Sena Conceição.

O pretendente: THIAGO BARBOSA CALADO, estado civil solteiro, profissão auto-
nomo, nascido em Suzano, SP, no dia (29/08/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Elzo Calado e de Lenilda Barbosa Calado. 
A pretendente: BRUNA LIMA DE ARAUJO, estado civil solteira, profissão analista 
contabil, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/01/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Francisco de Araujo Neto e de Avani 
Honorina de Lima.

O pretendente: MARCELO MARQUES FERMAM, estado civil solteiro, profi ssão mo-
torista, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/03/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Juarez Fermam e de Constancia Marques Lessa 
Fermam. A pretendente: LUCIVÂNIA RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão vigilante, nascida em Paulo Afonso, BA, no dia (22/06/1980), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Rodrigues da Silva e de Maria 
Lourdes Rodrigues da Silva.

O pretendente: RAFAEL JOSÉ DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico em 
eletronica, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/08/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião de Souza e de Nilza Maria de Souza. A preten-
dente: FLÁVIA TORRES DE FARIAS, estado civil solteira, profi ssão agente de estação, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (22/05/1991), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco Andrade de Farias e de Zuleide de Oliveira Torres de Farias.

O pretendente: MORAIS FRANCISCO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em Cordeiros, BA, no dia (26/01/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manuel Francisco do Nascimento e de Alice Maria de 
Jesus. A pretendente: DAMIANA RITA TAVARES ROCHA, estado civil solteira, profi ssão 
doméstica, nascida em Piranhas, AL, no dia (03/05/1984), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cícero Tavares Rocha e de Maria Vieira Rocha.

O pretendente: RAIMUNDO RENATO DE SOUZA MONTEIRO, estado civil divorciado, pro-
fi ssão porteiro, nascido em Barreiras, BA, no dia (03/11/1975), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Monteiro de Souza e de Maria Ozelia de Souza 
Monteiro. A pretendente: DENISE SILVA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/05/1981), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Cardozo de Lima e de Marina Aparecida Silva de Lima.

O pretendente: WESLEY DOS REIS MALAQUIAS, estado civil solteiro, profi ssão au-
tonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/10/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fatima dos Reis Malaquias. A pretendente: PAMELA 
ROBERTA MARTINS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (20/12/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio 
Martins e de Paula Roberta Leite.

O pretendente: TIAGO DA SILVA MAGALHÃES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Santo André, SP, no dia (13/06/1998), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco Jose Dantas Magalhães e de Maria Jose da Silva Magalhães. 
A pretendente: ERICA DE FREITAS MARIA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Suzano, SP, no dia (07/12/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Esdras José de Oliveira e de Marcia de Freitas Maria de Oliveira.

O pretendente: MICHEL SOARES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
de informatica, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (06/10/1983), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Helio de Oliveira Santos Filho e de 
Luciene Soares. A pretendente: SARA THAATI CAVALCANTI BITENCOURTT, estado 
civil divorciada, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/09/1987), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Bitencourtt e de 
Maria Elena Cavalcanti Bitencourtt.

O pretendente: DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS GIL, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/03/1994), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilderley Gil e de Solange Pereira dos Santos. 
A pretendente: PAULA APARECIDA CANTARINO, estado civil solteira, profi ssão assistente 
de logistica, nascida em Santo André, SP, no dia (16/02/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Cantarino e de Maria de Fatima da Silva Cantarino.

O pretendente: CLEITON LUIZ SOUZA DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão musico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/11/1991), residente e domiciliado Avenida Córrego 
Três Pontes, 54, Itaim Paulista, neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Gonçalves 
de Lima e de Angela Maria Rafael de Souza. A pretendente: SYLVIA SANTOS DE 
AZEVEDO, estado civil divorciada, profi ssão psicologa, nascida em Montes Claros, MG, 
no dia (10/07/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João 
Rodrigues de Azevedo e de Sofi a Maria dos Santos Azevedo.

O pretendente: EDER VIANA DE DEUS, estado civil divorciado, profi ssão eletrecista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (18/05/1983), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Valdeni Pereira de Deus e de Eldita de Jesus Viana de Deus. A 
pretendente: MARIA GALVÃO MOREIRA DE SOUSA, estado civil divorciada, profi ssão 
tecnica em raio-X, nascida em Teresina, PI, no dia (19/02/1977), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Moreira de Sousa e de Maria Divina Galvão.

O pretendente: SIDNEI ALVES AVELINO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/05/1977), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de André Avelino e de Iracema Alves da Silva Avelino. A pretendente: 
ANA CRISTINA DOS SANTOS MARTINS, estado civil solteira, profi ssão supervisora 
de cadastro, nascida em Guarulhos, SP, no dia (20/01/1979), residente e domiciliada no 
Jardim Eva, São Paulo, SP, fi lha de Natanael Martins e de Adalgisa dos Santos Martins.

A pretendente: WELLINGTON DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão aju-
dante geral, nascido em Barra do Corda, MA, no dia (27/03/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ariston da Silva e de Marizete Oliveira dos Santos. 
A pretendente: TAYNÁ CERQUEIRA MATOS GOMES, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/01/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Batista de Matos e de Miriam Cerqueira de Matos.

O pretendente: ISAIAS DA SILVA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão vidraceiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/04/1989), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Wilson Soares Pereira e de Dorvalina da Silva Pereira. A pretendente: 
LAUDICÉIA LIMA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (23/10/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Valdelino Teixeira de Oliveira e de Marlene Arcanjo de Lima.

O pretendente: RUBENS ROSA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/10/1995), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Batista dos Santos e de Rosana Rosa dos Santos. A pretendente: 
BIANCA LIMA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (09/12/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Carlos Ximendes da Silva e de Ivanilda Furtunato Lima de Araujo.

O pretendente: NELSON APARECIDO NARDES VENDITTI, estado civil divorciado, profi s-
são porteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/04/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Venditti Junior e de Roseli Tadeu Ozidia Nardes. A 
pretendente: VANESSA DE OLIVEIRA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Mogi das Cruzes, SP, no dia (17/11/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Alves Ferreira e de Margarida Maria de Oliveira Ferreira.

O pretendente: VALTER DA SILVA OKIPNEY, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/03/1995), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Valter Okipney e de Vicencia da Silva Okipney. A pretendente: THA-
TIANE CARVALHO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão repositora de mercado, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (18/12/1998), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Valdenicio Dantas dos Santos e de Deise Carvalho de Matos Santos.

O pretendente: LUCIANO SILVA MOLINA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (02/10/1973), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Salvador Molina Trojano e de Alenice Silva Molina. A pretendente: 
REGIANE DE FATIMA RODRIGUES, estado civil divorciada, profi ssão tecnica em enfer-
magem, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/05/1976), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Enedino Rodrigues e de Fatima de Oliveira Santos.

A família Pinault, dona do grupo de luxo 
Kering, anunciou a doação de 100 
milhões de euros para a restauração 

da catedral. Por sua vez, o grupo LVMH (Louis 
Vuitton Moet Hennessy) e a família Arnault vão 
doar 200 milhões de euros, além de oferecer 
ajuda de seus diretores criativos, arquitetos e 
investidores.

  Outra doação de 10 milhões de euros veio da 
região de Ile-de-France. A presidente da região, 

Valérie Pécresse, decidiu colaborar com a dio-
cese de Paris após o incêndio. As autoridades 
francesas ainda estão contabilizando os danos. 

De acordo com o ministro da Cultural, Franck 
Riester, as obras de reconstrução e restauração 
devem durar “meses e anos”. O fogo começou 
às 18h50 locais e consumiu a parte superior e 
traseira da Notre-Dame. As chamas destruíram 
maior parte do teto de madeira da catedral, além 
de fazer a torre mais alta ruir (ANSA). As obras de reconstrução e restauração devem durar “meses e anos”.

Milionários franceses fazem
doações a Notre-Dame

Algumas das famílias mais ricas da França e do mundo se reuniram para 
doar verba para a reconstrução da Catedral de Notre-Dame, destruída por 
um incêndio.
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A expectativa é que o kit seja disponibilizado até o fi m do ano.

Exames para identifi car infec-
ção pelo vírus da Zika em breve 
vão poder ser feitos em 20 minu-
tos. Pesquisadores da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), em 
Pernambuco, desenvolveram um 
método simples e 40 vezes mais 
barato que o tradicional. A ex-
pectativa é que chegue aos postos 
de saúde antes do fi nal do ano, 
benefi ciando, principalmente, os 
municípios afastados dos grandes 
centros, onde o resultado do teste 
de Zika pode demorar até 15 dias. 
As informações são de um dos cria-
dores da técnica, o pesquisador da 
unidade Jefferson Ribeiro.

“Tendo em vista que a técnica 
atual (PCR) é extremamente 
cara e o Brasil tem poucos 
laboratórios de referência que 
podem realizar o diagnóstico de 
Zika – até um tempo atrás eram 

apenas cinco, inclusive a Fiocruz 
de Pernambuco -, uma cidade 
pequena, no interior do estado, 
acaba prejudicada. A amostra 
precisa sair do interior, ir para 
a capital, para ser processada, 
enfim, se pensarmos nesses 
municípios, o resultado pode de-
morar 15 dias”, destaca Ribeiro.

Outra vantagem do novo teste 
é que pode ser feito por qualquer 
pessoa nos posto de saúde, não 
exige treinamento complexo. 
Com um kit rápido, basta coletar 
amostras de saliva ou urina, mis-
turar com reagentes fornecidos 
em um pequeno tubo plástico e 
depois aquecer em banho maria. 
Vinte minutos depois, se a cor 
da mistura se tornar amarela, 
está confi rmado o diagnóstico de 
Zika, se fi car laranja, o resultado 
é negativo. Hoje, o teste PCR 

(reação em da polimerase), com 
reagentes importados, é feito 
com material genético retirado 
das amostras, o que demora mais.

O teste elaborado pela Fiocruz 

Pernambuco é também mais pre-
ciso, ou seja, tem uma taxa de erro 
menor, acusando a doença mesmo 
em casos que não foram detecta-
dos pela PCR. A expectativa dos 

pesquisadores é que o kit seja 
desenvolvimento pela indústria 
nacional, com a participação da 
Bio-manguinhos, e disponibilizado 
até o fi m do ano. Testes semelhan-
tes já são usados para o vírus da 
dengue e outras bactérias. “Essa 
é a nossa pretensão, para facilitar 
a disponibilidade para o SUS”, 
disse Ribeiro.

O número de casos de Zika, 
que pode causar microcefalia 
em bebês, vem diminuindo nos 
últimos anos. No entanto, o país 
ainda teve 8.680 diagnósticos em 
2018 (em 2017 foram 17.593), 
com maior incidência no Norte e 
Centro-Oeste. A doença está rela-
cionada à falta de urbanização e 
de saneamento básico e costuma 
aumentar nas estações chuvosas.

A Zika é transmitida principal-
mente por picadas de mosquito, 

mas também durante a relação 
sexual desprotegida e de mãe 
para fi lho, na gestação. Provoca 
complicações neurológicas como 
a microcefalia e a Síndrome de 
Guillain Barré. Começa com 
manchas vermelhas pelo corpo, 
olho vermelho, febre baixa e 
dores pelos corpos e nas juntas, 
geralmente, sem complicações.

O novo teste para a Zika foi 
desenvolvido no mestrado em 
Biociências e Biotecnologia em 
Saúde, com orientação do pro-
fessor Lindomar Pena. Em breve, 
será publicado em detalhes em 
revista científi ca. Anteriormen-
te, os pesquisadores publicaram 
artigo com os resultados dos tes-
tes para amostras de mosquitos 
infectados e não de secreções 
humanas. (ABr).

Fiocruz desenvolve teste para Zika mais barato e rápido
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Reserva de lucros Lucros
Capital Reserva Retenção Reserva de  (prejuízos)
social   legal de lucros incentivos fiscais acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 216.075 24.451 61.729 365.658 - 667.913
Lucro do exercício - - - - 221.371 221.371
Destinações:
Reserva legal - 11.069 - - (11.069) -
Reserva de incentivos fiscais - - - 140.594 (140.594) -
Dividendos e juros sobre capital próprio - - - - (29.345) (29.345)
Retenção de lucros - - 40.363 - (40.363) -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 216.075 35.520 102.092 506.252 - 859.939
Lucro do exercício - - - - 234.342 234.342
Aumento de capital 540.964 (35.520) - (505.444) - -
Destinações:
Reserva legal - 11.717 - - (11.717) -
Reserva de incentivos fiscais - - - 175.611 (175.611) -
Dividendos e juros sobre capital próprio - - (102.092) - (46.059) (148.151)
Retenção de lucros - - 1.763 (808) (955) -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 757.039 11.717 1.763 175.611 - 946.131

MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
CNPJ/MF n° 59.717.553/0001-02 - NIRE 35.3.0041553-1 (Capital Fechado)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Balanços patrimoniais Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Ativo Nota Explicativa 2018 2017 2018 2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 28.086 126.492 33.506 133.167
Contas a receber 5 514.236 388.699 551.186 429.528
Partes relacionadas 26 191 86.630 - 62.493
Estoques 6 832.729 710.327 972.894 819.998
Instrumentos financeiros
derivativos 23 279 1.189 279 1.189

Tributos a recuperar 7 57.408 77.613 65.615 87.342
Despesas antecipadas 4.724 1.961 5.310 2.443
Outros ativos 3.994 811 4.384 6.989
Total do ativo circulante 1.441.648 1.393.722 1.633.174 1.543.149
Não circulante
Realizável a longo prazo
Tributos diferidos 24 55.218 33.565 64.919 40.874
Outras contas 5.044 6.500 5.116 6.500

60.262 40.065 70.035 47.374
Investimentos 8 235.471 134.217 - -
Propriedades
para investimentos 9 4.992 - 4.992 -

Imobilizado 10 57.234 35.311 107.936 79.076
Intangível 11 2.325 2.550 3.384 3.430

300.023 172.078 116.313 82.506
Total do ativo não circulante 360.285 212.143 186.348 129.880

Total do ativo 1.801.933 1.605.865 1.819.522 1.673.029
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Receita líquida de vendas18 1.740.0461.395.974 1.914.705 1.535.979
Custo das mercadorias
e produtos vendidos 19 (1.139.199) (854.853)(1.246.048) (954.685)

Lucro bruto 600.846 541.121 668.657 581.294
(Despesas) receitas operacionais
Com vendas 19 (333.077) (289.841) (350.355) (305.114)
Gerais e administrativas 19 (46.094) (36.869) (48.107) (37.729)
Resultado com equivalência
patrimonial 8 47.460 28.740 - -

Outras receitas (despesas)
operacionais 21 (34.866) 2.641 (34.889) 2.924

Resultado antes do resultado
financeiro 234.270 245.792 235.306 241.375

Receitas financeiras 17.300 21.949 17.499 22.690
Despesas financeiras (21.991) (17.127) (22.816) (18.366)
Variação cambial líquida (5.955) (4.746) (7.183) (4.762)

Demonstrações do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado

Nota 2018 2017 2018 2017
Resultado financeiro 20 (10.646) 76 (12.500) (438)
Lucro antes do Imposto de
 Renda e Contribuição Social 223.624 245.868 222.805 240.937
Imposto de renda e contri-
buição social correntes 24 (10.281) (18.906) (11.855) (20.433)

Imposto de renda e contri-
buição social diferidos 24 20.999 (5.591) 23.392 867

Lucro do exercício 234.342 221.371 234.342 221.371
Resultado atribuído aos
Acionistas controladores 234.342 221.371 234.342 221.371
Lucro do exercício 234.342 221.371 234.342 221.371
Resultado por ação:
Resultado por ação -
básico (em R$) 22 1,08 1,02 1,08 1,02

Resultado por ação
 - diluído (em R$) 22 1,08 1,02 1,08 1,02

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Fluxo de caixa da atividade
operacional

Lucro líquido do exercício 232.222 221.371 232.222 221.371
Ajustes para reconciliar
o resultado ao fluxo de caixa
das atividades operacionais:

Imposto de renda e contribuição
social diferidos (21.653) 5.591 (24.045) 1.717

Variação monetária, cambial
e juros não realizados 4.426 4.978 4.426 6.336

Depreciação e amortização 4.019 3.578 9.437 7.845
Perda estimada com crédito
de liquidação duvidosa 14.356 8.302 14.660 11.706

Baixa de ativos imobilizados
e intangíveis - (58) - (22)

Perda estimativa para ajuste
ao valor realizável do estoque 7.589 (17.120) 15.471 (16.159)

Provisão para riscos processuais,
civeis e tributários 56.583 10.743 56.609 4.955

Equivalência patrimonial (47.460) (28.740) - -
Ganho de compra vantajosa
de controlada - (2.771) - -

Provisão para gastos e abatimentos
com clientes 11.074 4.284 11.942 4.284

Provisões para garantias 5.297 10.120 5.285 10.120
Variações patrimoniais:
Contas a receber (150.967) (54.977) (148.796) (75.954)
Estoques (129.992) (319.185) (168.367) (345.925)
Créditos tributários 20.205 (24.569) 18.301 (28.273)
Outros ativos (22.854) (53.358) (38.659) (54.770)
Fornecedores 37.555 261.703 16.546 282.346
Obrigações tributárias (69.659) 42.850 (71.606) 54.991
Contas a pagar 24.786 21.258 42.974 15.228
Imposto de renda e
contribuiçãosocial pagos 10.281 (18.906) 11.855 (20.554)

Caixa líquido gerado pelas/
(consumido nas) atividades
operacionais (14.190) 75.094 (11.745) 79.242

Fluxo de caixa das atividades
de investimentos

Aquisição de ativo imobiilzado (25.838) (9.023) (38.159) (11.383)
Aquisição de intangível - (172) (213) (172)
Resultado na venda de imobilizado 120 74 120 74
Aquisição de propriedades
para investimentos (4.992) - (4.992) -

Investimento em participação
societária (8.834) (16.169) - (517)

Caixa líquido consumido nas
atividades de investimentos (39.544) (25.290) (43.244) (11.998)

Fluxo de caixa das atividades
de financiamentos

Mútuo com controladores - (17.930) - (17.930)
Juros sobre o capital próprio
e dividendos pagos (57.000) (11.332) (57.000) (11.332)

Recursos provenientes de em-
préstimos e financiamentos 69.890 250 69.890 250

Juros pagos por empréstimos
e financiamentos (4.553) (10.024) (4.553) (10.568)

Pagamentos de empréstimos
e financiamentos (53.009) (20.802) (53.009) (31.461)

Caixa líquido consumido nas
atividades de financiamentos (44.672) (59.838) (44.672) (71.041)

Diminuição do caixa
e equivalentes de caixa (98.406) (10.034) (99.661) (3.797)

Caixa e equivalentes de caixa
no início do exercício 126.492 136.526 133.168 136.964

Caixa e equivalentes de caixa
no final do exercício 28.086 126.492 33.506 133.167

Diminuição do caixa
e equivalentes de caixa (98.406) (10.034) (99.661) (3.797)

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Receitas
Venda de mercadorias
e serviços 2.084.689 1.938.662 2.251.099 2.088.595

Outras receitas 18.767 15.552 19.407 15.875
Estimativa para perdas com
crédito de liquidação
duvidosa (14.356) (8.302) (14.703) (11.706)

2.089.099 1.945.912 2.255.803 2.092.764
Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos produtos, das
mercadorias e dos serviços
vendidos (1.092.468) (825.488)(1.173.256) (854.558)

Materiais, energia, serviços
de terceiros e outros (243.252) (518.739) (250.230) (601.343)

Perda / recuperação
de valores ativos (7.589) 34.951 (15.481) 42.379

(1.343.309)(1.309.276)(1.438.967) (1.413.522)
Valor adicionado bruto 745.790 636.636 816.836 679.242
Depreciação e amortização (4.019) (3.578) (9.199) (7.845)
Valor adicionado líquido
produzido pela Companhia 741.771 633.058 807.637 671.397

Valor adicionado recebido
em transferência

Resultado de equivalência
patrimonial 47.460 28.740 - -

Receitas financeiras
e variaçoes cambiais 140.912 57.300 175.173 77.971

Demonstrações dos valores adicionados Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Outras 810 - 843 -
Valor adicionado total
a distribuir 930.954 719.098 983.652 749.368

Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Remuneração direta 91.085 72.501 98.730 79.149
Benefícios 25.717 21.495 27.142 22.543
FGTS 7.978 6.347 8.586 7.190

124.781 100.343 134.458 108.882
Impostos, taxas e contribuições
Federais 302.098 262.973 306.117 261.051
Estaduais 112.209 60.634 113.572 62.582
Municipais 671 74 1.126 162

414.978 323.681 420.814 323.795
Remuneração de capitais de terceiros
Juros e variações cambiais 135.412 64.178 170.929 85.364
Outras 18.840 4.700 19.419 4.700
Aluguéis 2.601 4.825 3.689 5.256

156.853 73.703 194.038 95.320
Remuneração de capitais próprios
Juros sobre o capital próprio 38.559 10.718 38.559 10.718
Lucro líquido atribuído aos
acionistas controladores 7.500 697 7.500 697

Lucros retidos 188.283 209.956 188.283 209.956
234.342 221.371 234.342 221.371

Valor adicionado total
distribuído 930.954 719.098 983.652 749.368

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Lucro do exercício 234.342 221.371 234.342 221.371
Resultado abragente total 234.342 221.371 234.342 221.371
Resultado atribuído aos
Acionistas controladores 234.342 221.371 234.342 221.371
Resultado abragente total 234.342 221.371 234.342 221.371

Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

Relatório do Auditor Independente sobre a Revisão das Informações Contábeis Intermediárias Individuais e Consolidadas

Passivo e
 patrimônio Controladora Consolidado
 líquido Nota Explicativa 2018 2017 2018 2017
 Circulante
Fornecedores 12 415.887 473.052 447.820 531.664
Empréstimos
e financiamentos 15 108.864 15.316 108.864 15.316

Obrigações trabalhistas
e sociais 13 17.384 14.022 18.523 14.841

Obrigações tributárias 14 19.461 89.120 19.805 89.827
Partes relacionadas 26 18.774 - - -
Adiantamento de clientes 21.235 9.768 22.123 10.534
Instrumentos financeiros
derivativos 23 1.354 359 1.354 359

Obrigações com garantia 26.534 21.237 26.534 21.542
Juros sobre capital próprio
e dividendos 17 33.840 10.966 33.840 10.966

Outras contas 20.375 13.897 22.409 16.752
Total do passivo circulante 683.708 647.737 701.272 711.801
Não circulante
Empréstimos, financiamentos
e encargos 15 65.016 47.090 65.016 47.090

Provisão para riscos proce-
ssuais, civeis e tributários 16 106.959 50.376 106.985 50.376

Outras contas 118 723 118 3.823
Total do passivo não circulante 172.094 98.189 172.119 101.289
Patrimônio líquido
Capital social 17.1 757.039 216.075 757.039 216.075
Reservas de lucros 17.2 189.092 643.864 189.092 643.864
Total do patrimônio líquido 946.131 859.939 946.131 859.939
Total do passivo e patrimônio
 líquido 1.801.933 1.605.865 1.819.522 1.673.029

ALEXANDRE OSTROWIECKI
RENATO FEDER

FLÁVIO JOSÉ DA SILVA
Contador - CRC 1SP186937/O-2

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da
Multilaser Industrial S.A. - São Paulo - SP
Introdução: Revisamos as informações contábeis intermediárias, indi-
viduais e consolidadas, da Multilaser Industrial S.A. (“Companhia”),
identificadas como Controladora e Consolidado, respectivamente, refe-
rentes aos trimestres findos em 30 de setembro de 2018 e 2017, que
compreendem o balanço patrimonial, individual e consolidado, em 30
de setembro de 2018 e as respectivas demonstrações, individuais e
consolidadas, do resultado e do resultado abrangente para os períodos
de três e nove meses findos naquela data, e das demonstrações, indivi-
duais e consolidadas, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos
de caixa para o período de nove meses findo naquela data, incluindo o
resumo das principais práticas contábeis e demais Notas Explicativas. A
Administração é responsável pela elaboração das informações
contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, de acordo com a
Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral NBC TG 21 (R3) - De-
monstração intermediária e das informações contábeis intermediárias
consolidadas/ CPC 21 (R1) e com a norma internacional de contabilida-
de IAS 34 - “Interim Financial Reporting”, emitida pelo “International
Accounting Standards Board - IASB”, assim como pela apresentação
dessas informações de forma condizente com as normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aplicáveis à elaboração
das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de ex-

pressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediá-
rias com base em nossa revisão. Alcance da revisão: Conduzimos
nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de In-
formações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE
2410 - “Review of Interim Financial Information Performed by the
Independent Auditor of the Entity”, respectivamente). Uma revisão de
informações intermediárias consiste na realização de indagações, prin-
cipalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e
contábeis, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros pro-
cedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente
menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas
de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de
que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que
poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressa-
mos uma opinião de auditoria. Conclusão sobre as informações
contábeis intermediárias, individuais e consolidadas: Com base em
nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a
acreditar que as informações contábeis intermediárias, individuais e
consolidadas, incluídas nas informações trimestrais acima referidas
não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com
a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral NBC TG 21 (R3) -
Demonstração intermediária e das informações contábeis intermediári-

as consolidadas/CPC 21 (R1) e o IAS 34, aplicáveis à elaboração de In-
formações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Outros
assuntos: Informações intermediárias do valor adicionado: Revisa-
mos, também, as informações intermediárias, individual e consolidada,
do Valor Adicionado (“DVA”), referentes ao período de nove meses findo
em 30 de setembro de 2018, preparadas pela Administração da Compa-
nhia, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de
acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários
aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR) e considerada
informação suplementar pelas IFRS, que não requerem a apresentação
da DVA. Essas informações intermediárias foram submetidas aos mes-
mos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em
nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a
acreditar que não estão adequadamente elaboradas, em todos os seus
aspectos relevantes, em relação às informações contábeis intermediári-
as, individuais e consolidadas, tomadas em conjunto.

São Paulo, 10 de abril de 2019.

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1

Jairo da Rocha Soares
Contador CRC 1 SP 120.458/O-6

Como evitar o assédio 
nas empresas? 

É importante 

demonstrar abertura 

para acolher e ouvir, 

bem como estar atento 

para identifi car 

anomalias

Xingamentos, difama-
ções, serviço em ex-
cesso, perseguições 

políticas e transferências 
injustifi cadas de local de traba-
lho são algumas das realidades 
vivenciadas nas organizações 
quando se fala em o assédio 
moral no ambiente corpora-
tivo. Para combater este mal 
enfrentado por muitas pesso-
as, a liderança tem um papel 
fundamental de propagar boas 
práticas sadias no local de tra-
balho. Afi nal, o exemplo vem 
de cima. 

Neste processo disciplinar, 
quem poderá ajudar na atu-
ação do líder são as áreas de 
RH e Compliance. Parceiros, 
estes departamentos unem 
suas expertises para juntos 
potencializarem a prevenção 
e o combate ao assédio moral 
e sexual, bem como outros 
desvios de comportamento. 
Por isso, aponto oitos etapas 
necessárias para prevenir o 
assédio nas organizações:

• No recrutamento a em-
presa deve buscar cola-
boradores alinhados com 
a cultura e os valores 
éticos organizacionais, 
indo além das avaliações 
técnicas e acadêmicas;

• A empresa precisa ado-
tar e disseminar um 
código de ética, sempre 
deixando claro compor-
tamentos que não serão 
aceitos, bem como o seu 
posicionamento oficial 
no em casos de assédio 
moral e sexual;

• Lembre-se que o código 
de ética deve ser dis-
seminado para toda a 
organização e apresen-
tá-lo sempre na etapa 
de integração de novos 
colaboradores;

• Diretrizes corporativas 
de prevenção e combate 
ao assédio devem ser 
comunicadas e serem 
escopo de treinamentos 

formais. Os colaborado-
res devem entender o 
que de fato é assédio e 
o que não é, além de ter 
condições de identifi car 
e relatar uma situação de 
assédio consigo ou com 
o colega;

• Práticas inclusivas, não 
discriminatórias, de 
empatia e respeito de 
fomento a um bom am-
biente de trabalho devem 
ser promovidas também;

• Disponibilizar um canal 
de denúncias, tercei-
rizado de preferência, 
para reportar casos de 
assédio. Um ponto im-
portante é proteger o 
denunciante de boa fé. 
Quanto aos profi ssionais 
do canal, precisam ser 
aptos para acolher o 
denunciante, que muitas 
vezes já está fragilizado 
pelo assédio sofrido de 
gestores e/ou colegas;

• Rodas de conversa e reu-
niões de equipe são um 
termômetro do dia a dia 
para mapear como anda 
o clima nas diversas áreas 
da empresa. As entrevis-
tas de desligamento tam-
bém podem ser uma fonte 
de informação relevante. 
É importante demonstrar 
abertura para acolher e 
ouvir, bem como estar 
atento para identifi car 
anomalias;

• Pesquisas específicas 
junto a colaboradores e/
ou terceiros, com foco 
nas questões de assé-
dio, também podem ser 
aliadas da empresa de 
forma preventiva, sendo 
utilizada em uma pri-
meira etapa no processo 
de apuração. Não deve 
ser confundida com a 
pesquisa de clima. Outra 
opção, mais completa de 
pesquisa, seria a realiza-
ção de uma auditoria de 
cultura de compliance, 
prática ainda incipiente 
no Brasil.

(*) - É sócio líder de Compliance 
da Protiviti, consultoria global 

especializada em Gestão de Riscos, 
Auditoria Interna, Compliance, 

Gestão da Ética, Prevenção à Fraude 
e Gestão da Segurança.

Jefferson Kiyohara (*)

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(Radar IDH-M) brasileiro fi cou praticamente 
estável de 2016 para 2017, passando de 0,776 
para 0,778, em uma escala de 0 a 1

Das três dimensões que abrangem o levantamento – renda, 
educação e longevidade – o pior resultado foi o de renda 
per capita, que caiu de R$ 842,04 para R$ 834,31 de 2016 

para 2017, o que representa uma queda de 0,92%. Os valores do 
Radar IDH-M foram calculados pelo Ipea, tendo por base dados 
da pesquisa do IBGE.

O estudo indica o grau de desenvolvimento do país a partir do 
nível de educação, renda e expectativa de vida. De acordo com 
os pesquisadores, chamou a atenção a resiliência do país em meio 
a um contexto de crises econômica e internacional. 

“A gente observa que há uma resistência das políticas sociais 
no Brasil porque os indicadores não tiveram piora sensível. A 
gente esperava resultados piores, considerando as difi culdades 
que o Brasil passou no contexto econômico e internacional. Essa 
resistência demonstrada gera uma expectativa de melhora [em 
um cenário futuro]”, disse a representante do Pnud no Brasil, 
Maristela Baioni.

Na avaliação do diretor de Estudos e Políticas Regionais Urbanas 
e Ambientais do Ipea, Aristides Monteiro Neto, os dados mos-
tram “resiliência de indicadores” a despeito da crise econômica. 
“Os indicadores de educação e saúde são os que mais resistem, 
inclusive à queda monetária. Isso é resultado de políticas sociais 
que certamente demandam continuidade no momento a seguir”, 
disse ao apontar melhoras inclusive em regiões de menor de-
senvolvimento.

Segundo instituto, IDH-M apresenta 
estabilidade apesar de crises

O pior resultado foi o de renda per capita, que caiu de 2016 para 

2017.

A
rq

ui
vo

/A
B

r

A “leve queda” observada no valor da renda per capita de 2016 
para 2017, de 0,92% (de 0,748 para 0,747), foi contrabalanceada 
pelas outras duas dimensões. O crescimento da esperança de vida 
passou de 75,72 anos para 75,99 anos. Com isso, o indicador de 
longevidade subiu de 0,845 para 0,850. Já a dimensão relativa à 
educação avançou de 0,739 para 0,742. No que se refere à edu-
cação, causou preocupação a evasão escolar entre estudantes 
com idade entre 15 e 17 anos. 

“Essa evasão apontada pelo indicador é preocupante por sina-
lizar infl uência da questão econômica”, disse Aristides Monteiro 
Neto. “Ela pode estar associada à perda de renda porque, ao 
precisarem aumentar suas rendas, as famílias tendem a colocar 
o jovem no mercado de trabalho”, acrescentou o diretor do Ipea. 
O estudo completo divulgado pelo Ipea pode ser acessado no site 
(www.atlasbrasil.org.br).

39% dos cerca de 1.200 empresários 
entrevistados pela Boa Vista, em sua 
Pesquisa Perspectiva Empresarial para a 
Páscoa, têm a perspectiva de aumento das 
vendas nesta data, no entanto, 16% deles 
pretendem contratar mais mão de obra este 
ano para atender um possível aumento da 
demanda no período. 

A Boa Vista também identifi cou que 38% 
dos empresários acreditam que os consumi-
dores irão gastar mais nesta Páscoa em rela-
ção à passada. Como estímulo às compras, 

43% dos entrevistados disseram que irão 
conceder descontos, 42% que irão facilitar 
o pagamento com opção de parcelamento 
e 15% que irão realizar promoções, como 
por exemplo, “pague 1 e leve 2”. 

Para aqueles que acreditam que as vendas 
irão aumentar, 30% deles contratarão mais 
mão de obra para trabalhar nesta Páscoa e 
41% irão conceder descontos como estra-
tégia para atrair mais clientes. Eles também 
esperam que 86% dos consumidores gastem 
mais em comparação ao ano anterior. 

Dos empresários que acreditam que o 
volume de vendas será idêntico ao do ano 
anterior, apenas 10% contratarão mão de 
obra adicional, e 45% vão facilitar os paga-
mentos. Para esses empresários, 74% dos 
consumidores gastarão a mesma quantia 
que em 2018 e 21% gastarão menos. Já 
entre os empresários que estão mais pes-
simistas em relação às vendas na Páscoa, 
76% dos consumidores gastarão menos 
neste ano e, por isso, não irão contratar 
mão de obra adicional (Boa Vista SCPC).

Empresários estão otimistas em relação às vendas na Páscoa

A Itália iniciou o processo 
para que a tradicional bisteca 
fi orentina, prato de carne típico 
da cozinha de Florença, seja 
reconhecido como Patrimônio 
Mundial da Unesco. Para cele-
brar e dar um apoio à candi-
datura, a Trattoria Dall’Oeste, 
em Florença, mandou para o 
Espaço um pedaço de mais de 
um quilo da famosa bisteca.

O pedaço de carne, chamado 
de Fiorenza, decolou da cidade 
de Gambassi Terme, na região 
da Toscana, e pousou “são e 
salvo” depois de um voo de 
cerca de quatro horas. O bife, 
segundo o restaurante italiano, 
chegou à estratosfera em cima 
de uma tábua de madeira e 
puxado por balões com gás 
hélio. A Fiorenza chegou até 
31 quilômetros de altura e re-
sistiu uma temperatura de 54 
graus negativos, antes que os 
balões explodissem por conta 
da pressão. 

Neste ponto, o pedaço da 
bisteca fi orentina começou a 
cair e segurada por um para-
quedas, pousou na cidade de 
Siena, cerca de 15 quilômetros 
de distância do local onde foi 

lançada. “Foi um desafi o, uma 
aposta entre nós e tudo correu 
bem: os caras da Baleia Negra 
que cuidaram do lançamento 
pensaram em tudo”, disse Anto-
nio Belperio, dono da Trattoria 
Dall’Oeste.

Já Carmine Bellino, um dos 
responsáveis pelo projeto, 
afi rmou que eles conseguiram a 
permissão de voar. Além disso, 
revelou que “calcularam a inci-
dência dos ventos” e colocaram 
duas câmeras ao lado da Fioren-
za para gravar o trajeto. O bife 
foi localizado por conta de um 
GPS instalado na bisteca antes 
do lançamento. Em dezembro 
de 2017, a “Arte dos Pizzaiolos 
Napolitanos” foi escolhida como 
Patrimônio Imaterial da Huma-
nidade pela Unesco.

Essa foi a primeira vez na 
história que a arte de fazer um 
alimento virou um patrimônio 
mundial. Além da pizza, a Itália 
já tentou candidatar anterior-
mente outros itens típicos da 
gastronomia do país, como 
o vinho Amarone e o “Pesto 
Genovese al Mortaio” - técnica 
de preparação do molho de 
manjericão com pinoli  (ANSA).

Bisteca fi orentina 
poderá virar Patrimônio 

Mundial da Unesco

Tradicional Bisteca Fiorentina, prato de carne

típico da cozinha de Florença.
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Cada infl uenciador, 

da sua maneira, dita 

tendências para seus 

seguidores

Saber eleger qual infl uen-
ciador representa os 
valores de uma empresa 

é uma missão difícil, porém 
mais difícil que isso é defi nir 
(à exaustão) as obrigações e 
deveres advindos desta parce-
ria. Na prática as negociações 
acontecem de um jeito fl uido, 
muitas vezes através de mero 
acordo verbal, ou simples tro-
cas de mensagens por correio 
eletrônico. 

Essa interação costuma 
ser remunerada em dinheiro 
ou via permuta de bens e 
serviços. Mas quem garante 
que o infl uenciador fará os 
posts prometidos, nos horá-
rios esperados e com as fotos 
combinadas? E se ele não fi zer? 
Quem poderá dizer que os 
produtos ofertados não passam 
de “presentes”, sendo mera 
liberalidade dele agradecer 
perante seu público.

Empresas responsáveis e 
preocupadas com sua imagem 
devem resguardar suas rela-
ções através de bons contra-
tos que defi nam: número de 
posts, processo para escolha 
das fotos, aprovação prévia do 
texto a ser postado, valor a ser 
pago, bem como o momento do 
pagamento e recolhimento dos 
impostos aplicáveis.

Além destas regras básicas 
negociais vale a pena garantir 

que o infl uenciador informe 
seu público sobre o acordo 
comercial existente com as 
partes, esclarecendo que 
determinado post não é uma 
opinião pessoal do Infl uencia-
dor, mas sim uma propaganda 
remunerada.

Justamente para cumprir 
esta recomendação, é que 
a ABRADI sugeriu o uso de 
algumas hashtags no post, 
tais como #promo e #publi. 
A falta de informação pode 
caracterizar propaganda in-
visível ou oculta, e até sofrer 
responsabilização civil com 
base no Código de Defesa do 
Consumidor (CDC).

É direito básico do consumi-
dor identifi car imediatamente 
a publicidade, devendo a 
empresa garantir “a proteção 
contra a publicidade enganosa 
e abusiva, métodos comer-
ciais coercitivos ou desleais 
(…)”.  Nos Estados Unidos 
já temos notícias de imposi-
ção de penalidades a alguns 
Infl uenciadores Digitais que 
não deixaram claro o vínculo 
publicitário de seus anúncios. 
É bem possível que o Brasil 
siga esta tendência.

São muitos questionamen-
tos para uma única resposta: 
apenas um bom contrato de 
parceria poderá deixar tudo 
esclarecido entre as partes, 
sem dúvidas. Como já dizia 
aquele velho ditado popular 
“o combinado não sai caro”.

(*) - É advogada do escritório Braga 
& Moreno.

Contratos para 
infl uenciadores digitais

Maria Carla Fontana Gaspar Coronel (*) 

www.netjen.com.br

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

ou ligue para

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br

Muitas vezes, a devida atenção que ela merece fi ca em 
segundo plano.

Por isso, em comemoração ao Dia Mundial da Voz, celebrado 
ontem (16), o Dr. Domingos Tsuji, otorrinolaringologista do 
Hospital Paulista, aproveita para conscientizar o público sobre 
a importância dos cuidados com a voz.

Mas o que é a voz? - A voz é o som ou conjunto de sons gerados 
pelos seres humanos graças à interação do fl uxo de ar pulmo-
nar com o aparelho fonador. É um importante instrumento de 
comunicação e expressão de ações, desejos e emoções, dando 
vida às palavras e frases. Confi ra alguns hábitos para melhorar 
a saúde vocal:

 • Beba água - ao longo do dia, 7 a 8 copos de água, em pe-
quenos goles. Se estiver em ambientes com ar condicionado, 
reforce a hidratação para manter as cordas vocais limpas e 
úmidas;

 • Cuidado com a comida - Alguns alimentos são capazes 
de alterar a saúde vocal e uma alimentação saudável ajuda 
a prevenir o refl uxo, que é prejudicial à laringe e às cordas 
vocais;

 • Aqueça a voz - Se você sabe que vai falar durante um longo 
período de tempo, faça exercícios de aquecimento vocal e 
desaquecimento vocal;

 

• Não se automedique - Existem fármacos – como os 
anti-histamínicos, diuréticos, descongestionantes nasais e 
antidepressivos – que podem afetar a voz;

 • Evite usar roupas apertadas na zona do pescoço e cintura. As 
roupas apertadas junto da zona do pescoço e cintura limitam 
os movimentos necessários para a respiração e fonação;

 • Atenção à forma de falar - Fale suavemente, de forma 
pausada, respirando de modo adequado. Ações como gritar, 
por exemplo, devem ser evitadas, pois o impacto causado 
por um grito pode lesionar as cordas vocais;

 • Importante - Evite o uso de cigarros, principalmente du-
rante o período em que se encontra com rouquidão, pois a 

Vamos falar sobre a voz?
O que mais se encontra na internet e em revistas são dicas de como cuidar fi sicamente do seu corpo e 
manter um estilo de vida saudável. Mas já leu algo sobre cuidados com a voz?
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fumaça passa direto pelas cordas vocais ressecando a área 
e causando irritação.

As dicas acima são importantes para a prevenção de diversos 
problemas que podem afetar a voz, como: 
 • Disfonia – qualquer alteração na qualidade vocal, que deixa 

de ser normal, e passa a ter características como aspereza, 
fraqueza, soprosidade, instabilidade, etc. Geralmente é 
causada por abusos vocais ou maus hábitos, como consumo 
excessivo de álcool e cigarro, além de  falar e cantar dema-
siadamente sem realizar um preparo vocal adequado.

 • Rouquidão – é uma mudança na qualidade da voz, carac-
terizada pela presença de irregularidades, “rugosidade” e 
aspereza, geralmente acompanhada da sensação de falta de 
ar ao falar, podendo ser crônica ou aguda. Na grande maioria 
dos casos, está associada às doenças respiratórias (rinite, 
gripes, resfriados, etc.).

 • Câncer na laringe – ou tumor maligno da laringe é uma 
doença grave que atinge as cordas vocais ou qualquer outra 
estrutura da laringe. Como consequência, um dos sintomas 
mais presentes é a rouquidão. O diagnóstico em um estágio 
precoce (inicial) aumenta muito as chances de sucesso no 
tratamento, podendo chegar a mais de 95% de cura completa.

 • Refl uxo – o refl uxo gastresofágico é o retorno do ácido 
do estômago para o esôfago, podendo subir até a garganta, 
especialmente quando dormimos. Esta ocorrência pode 
causar sintomas como infl amações, irritações, rouquidão, 
dor, pigarro, sensação de “bola” presa na garganta e outros.

 • Laringite – infl amação da laringe e das cordas vocais, nor-
malmente ligadas a doenças respiratórias.

 • Calos e Pólipos – nódulos e lesões causadas por abuso vocal, 
que são geralmente tratadas com terapia da fala, repouso e, 
quando persistentes, com cirurgia.

Apesar de todas as orientações, alguns deslizes podem ser 
cometidos, mas não se desespere e tenha atenção. “Fique atento 
à sua voz e, caso tenha alguma alteração que não melhore em 
três semanas, procure um otorrinolaringologista para verifi car 
o que está ocorrendo. Quando detectado no início, até mesmo 
problemas vocais mais sérios podem ser tratados”, fi naliza o 
especialista em otorrinolaringologia do Hospital Paulista.

Fonte e mais infi ormações: (www.hospitalpaulista.com.br).

O papa emérito Bento XVI completou 92 anos de vida ontem 
(16), em um raro momento de holofotes desde o fi m de seu pon-
tifi cado, em fevereiro de 2013. Há menos de uma semana, uma 
revista alemã publicou um artigo de Joseph Ratzinger no qual ele 
afi rma que os escândalos de pedofi lia na Igreja são resultado da 
“liberdade sexual” defendida pelo movimento de maio de 1968.

“Entre as liberdades pelas quais a revolução de 1968 tentou 
lutar está a liberdade sexual desenfreada, que não se curva mais 
a qualquer norma”, defendeu Bento XVI, no momento em que 
Francisco se debate com inúmeros escândalos sexuais dentro 
do clero e tenta estabelecer medidas globais para combater esse 
fenômeno.

A tese gerou reações no mundo católico e levantou questiona-
mentos sobre qual deve ser o papel de um papa emérito na vida 
da Igreja. “O papado emérito é uma instituição nova que neces-
sita de regulação”, disse à ANSA o teólogo Massimo Faggioli, da 
Universidade Villanova, na Filadélfi a (EUA).

“Na cultura da informação, o papa emérito, se fi ca visível e 
intervém publicamente, se torna um problema, porque para mui-
tos não há diferença entre o verdadeiro papa e o papa emérito”, 
acrescentou. No último domingo (14), o Angelus de Francisco 
foi dedicado ao tema do “silêncio”.

“Nos momentos de obscuridade e grande tribulação, é preciso 
fi car em silêncio, ter a coragem de fi car em silêncio, mas desde 
que seja um silêncio não ressentido”, disse. O discurso foi inter-
pretado como uma resposta não a Bento XVI, mas sim às alas 
do clero, especialmente as ultraconservadoras, que usaram o 
artigo sobre pedofi lia de Ratzinger para atacar Jorge Bergoglio.

Francisco busca se manter distante dessas repercussões midi-
áticas e, na última segunda (15), visitou Bento XVI para lhe dar 
os parabéns e desejar feliz Páscoa, repetindo um encontro que 
já virou hábito no início da Semana Santa em seu pontifi cado 
(ANSA).

Bento XVI completa 92 anos
de volta aos holofotes

Papa Francisco visitou Bento XVI para lhe dar os parabéns e 

desejar feliz Páscoa.
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O presidente da Associação de Mora-
dores da Muzema, Marcelo Diniz, depôs 
ontem (16) na 16ª Delegacia de Polícia 
(16ª DP). Diniz, que chegou à DP por volta 
do meio-dia, acompanhado por duas ad-
vogadas, foi ouvido pela delegada titular, 
Adriana Belém, e deixou o local pouco 
antes das 18h.

Na saída, após quase seis horas de 

depoimento, ele deu apenas uma decla-
ração aos jornalistas e não respondeu a 
qualquer outra pergunta. “Já dei todos 
os esclarecimentos possíveis às autorida-
des e estou disposto a ajudar no que for 
possível. Estou muito sentido com tudo”, 
disse Diniz, antes de entrar no carro de 
suas advogadas.

A delegada Adriana Belém quer saber, 

entre outras coisas, qual o papel que as 
associações de moradores têm na comer-
cialização de imóveis irregulares na Mu-
zema e em outras áreas controladas pela 
milícia que atua na região.Até a tarde de 
ontem, foram retirados dos escombros dos 
dois edifícios que desabaram sexta-feira 
(12) os corpos de 16 pessoas. Ainda estão 
desaparecidos oito moradores (ABr).

Polícia ouve presidente da Associação de Moradores
da Muzema, no Rio de Janeiro

Nas proximidades da casa de 
US$ 10 milhões do fundador e 
CEO do Facebook, Mark Zu-
ckerberg, nos Estados Unidos, 
alguns desabrigados vasculham 
o lixo dos magnatas de São 
Francisco, na Califórnia, para 
sobreviverem. Entre tantos 
que dependem do desperdício 
dos ricos para viverem, o jornal 
norte-americano “New York 
Times” deu destaque ao militar 
veterano Jake Orta, de 56 anos, 
que vive somente a três quadras 
da mansão do criador da rede 
social Facebook.

Orta é natural do Texas e 
trabalhou por mais de 10 anos 
na Força Aérea dos Estados Uni-
dos. Após fi car a serviço em três 
países diferentes, quando voltou 
aos Estados Unidos, o ex-militar 
descobriu que sua esposa o havia 
deixado. A partir de então, ele 
entrou no alcoolismo e passou 
a morar na rua. Há cinco anos 
em São Francisco, Orta vive em 
uma habitação fi nanciada pelo 
governo norte-americano e tra-
balha como catador de lixo das 
residências que valem milhões 
de dólares, sempre procurando 
algo de valor para poder vender.

Segundo Orta, ele fi ca “es-
pantado” com as coisas que 
os magnatas de São Francisco 
jogam fora. Além disso, o militar 

veterano afi rmou “nunca saber o 
que vai encontrar”. Em apenas 
uma noite, o catador revelou que 
achou no lixo um par de calças 
jeans de uma marca famosa, com 
pouco tempo de uso, além de 
uma jaqueta preta praticamente 
nova e um tênis cinza da Nike.

O norte-americano ainda 
afi rmou que já encontrou um 
aspirador de pó, um secador de 
cabelo e uma máquina de café, 
tudo funcionando, além de uma 
pilha de roupas em bom estado 
de conservação. Em outra oca-
sião, Orta diz ter encontrado um 
iPad, três relógios de pulso e di-
versos celulares. De acordo com 
o catador, sua meta é conseguir 
ganhar por dia entre US$ 30 e 
US$ 40 com o que ele recupera 
nos lixos das milionárias casas.

A função de catador de lixo 
é ilegal na Califórnia, mas a lei 
raramente é aplicada e isso se 
tornou uma forma de ganhar 
dinheiro para as pessoas mais 
necessitadas. O blog Financial 
Panther, por exemplo, publicou 
uma matéria sobre como ganhar 
mais de US$ 1 mil vendendo 
itens encontrados em uma única 
lixeira na garagem de uma man-
são de um condomínio de luxo. 
Entre as peças havia uma mesa, 
cadeiras e roupas de marcas 
famosas (ANSA).

Desabrigados dos EUA 
dependem do lixo dos 

ricos para viver

Um homem passa por pertences de pesoas desabrigadas em 

Santa Ana Blvd., na Califórnia.

Philip Cheung/Washington Post


