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“Se lhe posso dar 
um conselho, é 
este: não tente 
apanhar o fruto 
verde para que ele 
não apodreça na 
sua mão”.
Fernando Sabino (1923/2004)
Jornalista brasileiro
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A reforma da Previdência 
é o primeiro passo para 
ampliar a liberdade 

econômica, disse o presiden-
te Jair Bolsonaro, ao sair de 
visita de cerca de uma hora 
ao Ministério da Economia 
com o ministro Paulo Gue-
des. Ele declarou que o país 
corre o risco de quebrar se 
não conseguir reequilibrar 
as contas públicas. “A outra 
alternativa é imprimir moeda. 
Eu acho que, se for imprimir 
moeda, você sabe o que vem 
atrás. É inflação. Outra é 
conseguir empréstimo lá fora. 
Será que querem emprestar 
para nós? Com qual taxa de 
juros? Então, não temos outra 
alternativa”.

País corre o risco de quebrar 
‘se não conseguir’ reequilibrar 
as contas públicas

O ministro Paulo Guedes disse 
que a reforma da Previdência é 
imprescindível para tirar o país 
da armadilha do baixo cresci-
mento. As mudanças nas regras 
de aposentadoria abrem espaço 
para o país crescer de forma 
sustentável por até 15 anos, 
com retomada do investimento 
interno e atração de capitais 
externos. “Assim que aprovadas 
as reformas, o Brasil retoma seu 
caminho de crescimento econô-
mico sustentável. O crescimento 
estava em torno de 1,5% [por 
ano], mas, nos últimos dez anos, 
o crescimento foi de 0,5%. O 
Brasil está prisioneiro de uma 
armadilha de baixo crescimento, 
e nós vamos escapar dela com 
as reformas”, declarou Guedes.

O ministro ressaltou que o 
governo prepara uma agenda 
positiva para destravar a econo-
mia. “Nós vamos começar a sim-
plifi car e a reduzir os impostos, 
vamos fazer a descentralização 
para estados e municípios. E 
o Brasil, de julho em diante, 
estará crescendo de novo. Essa 
é a verdade a respeito do cres-
cimento”, acrescentou Guedes. 
Sobre o bloqueio de cerca de 
R$ 30 bilhões do Orçamento, 
Bolsonaro disse que o corte foi 
necessário porque as previsões 
de receitas têm caído. Ele 
explicou que a educação não 
sofreu contingenciamento, mas 
remanejamento de recursos 
para outras áreas.

Guedes negou que o Minha 

Ministro Paulo Guedes e presidente Jair Bolksonaro: governo prepara uma agenda positiva

para destravar a economia  após a aprovação da reforma da Previdência.

Casa, Minha Vida, programa 
habitacional para famílias de bai-
xa renda, tenha sofrido cortes. 
Segundo o ministro, o programa 
está sendo reavaliado, mas a 
Caixa, que administra os fi nan-

ciamentos, continua a liberar os 
recursos normalmente. “Está 
havendo conversas do ministério 
com o presidente da Caixa. Eles 
estão recalibrando o programa. 
Porque, se existem 70 mil casas 

devolvidas e 60 mil não termi-
nadas, tem algum problema 
no programa. Mas estamos 
seguindo normalmente en-
quanto fazemos a reavaliação”, 
assegurou Guedes (ABr).

Muçulmanos em todo o 
mundo observam, desde ontem 
(6), o costume de fazer jejum 
desde o amanhecer até o anoi-
tecer durante o Ramadã. Eles 
fortalecem sua solidariedade 
e gratidão a Deus ao jejuar em 
conjunto. No domingo (5), sí-
rios refugiados em Istambul, na 
Turquia, compraram alimentos 
para preparar refeições sírias 
que serão consumidas ao fi m 
de cada dia de jejum.

Cerca de 3,6 milhões de refu-
giados sírios buscaram refúgio 
na Turquia. Muitos não sabem 
quando poderão retornar às 
suas casas, já que não há previ-
são para o fi m da guerra civil e 
confl itos na Síria, que já duram 
mais de oito anos. Um refugiado 

disse que as pessoas na Turquia 
celebram o Ramadã da mesma 
maneira como é feito na Síria, 
mas que ele sente saudades de 
celebrar este mês sagrado em 
sua terra natal.

O Ramadã vai durar até o 
dia 4 de junho. O Ministério 
dos Negócios Estrangeiros 
do Japão está recomendando 
a pessoas que vão viajar ao 
exterior neste período que 
tomem medidas de precaução 
contra o terrorismo, como estar 
atento às informações mais 
recentes e evitar locais muito 
movimentados. No passado, 
grupos militantes — incluindo 
o Estado Islâmico — clamaram 
por ataques durante o Ramadã 
(ABr).

O Ramadã vai durar até o dia 4 de junho.

Inscrições para o Enem
Começaram as inscrições para o 

Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2019. O processo é feito 
exclusivamente pela internet, até 
o próximo dia 17, no site (https://
enem.inep.gov.br/participante/#!/). 
As provas serão realizadas nos dias 
3 e 10 de novembro. A taxa de ins-
crição custa R$ 85 e deve ser paga 
até o próximo dia 23, de acordo com 
o cronograma do exame.

O presidente Jair Bolsonaro 
voltou a defender ontem (6) a 
construção de colégios milita-
res, e disse que a meta do atual 
governo é implantar um em cada 
capital do país. “O que tira um 
homem ou mulher de uma situa-
ção difícil em que se encontre 
é o conhecimento. Queremos 
mais crianças e jovens estudando 
nesses bancos escolares. Res-
peito, disciplina e amor à pátria 
são fundamentos importantes 
desses colégios”, afi rmou.

Bolsonaro participou de 
cerimônia em comemoração 
ao 130º aniversário do Colé-
gio Militar do Rio de Janeiro. 
Ele destacou a excelência 
do ensino e o sucesso dessas 
instituições nas avaliações da 
educação básica. “Precisamos 
promover uma educação que 
prepare nossos jovens para os 

desafi os da quarta revolução 
industrial”. De acordo com o 
presidente, já está em anda-
mento a construção do maior 
colégio militar do Brasil, no 
Aeroporto Campo de Marte, na 
zona norte de São Paulo.

Pais, alunos e professores dos 
colégios Pedro II, Aplicação e 
Centro Federal de Educação 
Celso Suckow da Fonseca, 
ocuparam as ruas em frente ao 
Colégio Militar para protestar 
contra a redução de 36,37% no 
orçamento anual, anunciada na 
semana passada pelo Ministério 
da Educação. As ruas Morais 
e Silva e São Francisco Xavier 
estavam interditadas de manhã 
para a visita do presidente Jair 
Bolsonaro. Uma das oito unida-
des do Pedro II no estado fi ca 
em frente ao Colégio Militar, na 
Tijuca, zona norte do Rio (ABr).

Bolsonaro passa em revista alunos do Colégio Militar do Rio.

A Receita Federal já identifi cou 
sete mil contribuintes que serão 
fi scalizados por sonegação no 
primeiro semestre de 2019. Entre 
os setores que estão na mira do 
Fisco este ano, fi guram os de 
cigarros, bebidas e combustíveis. 
A previsão da Receita é recuperar 
R$ 164,96 bilhões em tributos. 
“No caso do cigarro porque tem 
tributação alta e [com isso] há 
incentivo para o produto ilegal. 
Há evasão no setor de bebidas 
açucaradas, principalmente. 
E no setor de combustíveis, o 
biodiesel e o etanol”, disse o 
subsecretário de Fiscalização, 
Iágaro Jung Martins.

A Receita também conti-
nuará a atuar com foco nas 
operações especiais, como a 
Lava Jato, Zelotes e Calicute. 
Segundo o Fisco, no caso da 
Lava Jato há cerca de 650 
ações fi scais ainda em curso. 
De acordo com a Receita, desde 
2012, quando foram iniciadas as 
fi scalizações, as atuações rela-
cionadas à Lava Jato somam R$ 
24 bilhões. Desse total, R$ 9,6 
bilhões ingressaram nos cofres 
públicos ou foram parcelados. 
“Há uma tendência de redução 

A ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, disse ontem 
(6) que um aumento das tari-
fas de importação dos Estados 
Unidos para produtos chineses 
pode benefi ciar as exportações 
brasileiras do agronegócio.

O presidente norte-america-
no, Donald Trump, disse pelo 
Twitter que pretende elevar as 
taxas de 10% para 25% para 
cerca de US$ 200 bilhões em 
mercadorias vindas da China. 

“Primeiro a gente precisa 
saber se foi só um recado duro 
ou se vai se efetivar. É claro 
que se os Estados Unidos e a 
China não entrarem em acordo 
e essas tarifas não voltarem 
ao que eram antes, realmente, 
é uma janela oportunidade a 
mais para o Brasil”, avaliou a 
ministra ao participar de reu-
nião do Conselho Superior do 
Agronegócio na Fiesp.

Tereza Cristina vai viajar na 
próxima madrugada para a 

Ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

Willy Kurniawan/Reuters

Fernando Frazão/ABr
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O Ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo, de-
sembarcou ontem (6) em Roma, 
a fi m de fortalecer as relações 
bilaterais entre os dois países 
e incentivar investimentos e 
exportações. Hoje (7), o chan-
celer se reune com autoridades 
do Ministério das Relações 
Exteriores da Itália e com em-
presários italianos que atuam 
no Brasil. Amanhã (8), Araújo 
será recebido pelo ministro do 
Interior e vice-premier da Itália, 
Matteo Salvini, e pela ministra da 
Defesa, Elisabeta Trenta.

O objetivo do político brasileiro 
é discutir os principais temas da 
pauta bilateral, como comércio, 
investimentos, cooperação e 
temas regionais e globais. Além 
disso, ele quer incentivar a ex-
portação brasileira de aviões e 
materiais de defesa, como aero-
naves da Embraer e armas, para 
os países da Otan. Depois da Itália, 
Araújo seguirá para Budapeste na 
próxima quinta-feira (9), onde 
se encontrará com membros do 
governo do primeiro-ministro 
húngaro, Viktor Orbán. 

A viagem do chanceler brasi-
leiro será encerrada na sexta-

Ministro das Relações 

Exteriores, Ernesto Araújo.
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Fabio Rodrigues/ABr

Crise comercial da China e EUA é 
‘janela de oportunidade’, diz ministra

do Brasil e de outros países para 
suprir a sua demanda interna”, 
ressaltou.

Além da carne suína, Tereza 
Cristina disse que o Brasil 
pretende oferecer uma série 
de produtos para os chineses, 
como café, frutas e carne de 
frango. “Nós somos parceiros 
confi áveis. Nós temos quali-
dade e temos volume de soja, 
milho, que fazem parte da 
dieta dos animais. Nós temos 
outras proteínas que podem 
entrar nessa janela de opor-
tunidades”, acrescentou. No 
primeiro trimestre de 2019, 
as vendas de soja triturada do 
Brasil para China (US$ 4,75 
bilhões) corresponderam a 
9% do valor arrecadado com o 
total de exportações (US$ 52,6 
bilhões). No período, de cada 
US$ 100 que o país captou com 
a venda do produto em todo o 
mundo, US$ 77,48 vieram da 
China (ABr).

Ásia. Ela vai liderar uma comi-
tiva de 98 pessoas que passará 
pelo Japão, China, Vietnã e 
Indonésia ao longo de 16 dias.

Outro ponto importante nas 
relações comerciais entre a 
China e o Brasil é a peste afri-
cana que atacou duramente os 
rebanhos do país asiático. Se-

gundo a ministra, por um lado, 
isso deve afetar as vendas de 
soja do Brasil para os chineses, 
uma vez que o alimento é usado 
como ração. No entanto, há a 
possibilidade de aumentar as 
exportações de carne de porco. 
“A carne os chineses vão ter que 
importar dos Estados Unidos, 

Começou o Ramadã, 
mês sagrado islâmico

Meta é implantar um colégio 
militar em cada capital

Chanceler vai a países
da Otan para

incentivar exportações

-feira (10), na Polônia, com uma 
reunião com representantes do 
gabinete do premier Mateusz 
Morawiecki. Hungria e Polônia 
se comprometeram a investir 
2% de seus respectivos PIB em 
defesa. Os poloneses já atingi-
ram o percentual, mas querem 
ampliá-lo a 2,5%, enquanto que 
os húngaros, para alcançar a 
meta acordada com a Otan, 
precisará expandir seus gastos 
militares em US$2,3 bilhões.

A visita do chanceler brasi-
leiro faz parte dos esforços da 
indústria nacional de equipa-
mentos militares e aviões para 
vender produtos desenvolvidos 
com potencial para atender à 
crescente demanda europeia. 
Nesse contexto, a Embraer tem 
interesse em vender o avião KC 
390, desenvolvido por enge-
nheiros da própria empresa e 
da FAB. É um avião planejado 
transportar tropas e cargas. Ele 
foi desenhado com o propósito 
de substituir a aeronave norte-
-americana Hércules C-130 e 
que por ser produzida nos anos 
50 do século passado, em breve 
entrará em desuso (ANSA/ABr).  

Receita fi scalizará 7 mil 
contribuintes e quer 

recuperar R$ 164 bilhões

[nos lançamentos de tributos 
sonegados] porque a operação 
está se encerrando do ponto de 
vista tributário”, disse Martins.

A Receita Federal informou 
ainda que continuará a fi s-
calizar 25 mil contribuintes 
que aderiram ao programa de 
repatriação de recursos do ex-
terior. Por meio do programa, 
recursos não declarados eram 
regularizados com pagamento 
de 15% de multa e 15% de 
imposto devido. Martins disse 
que estão sendo verifi cados se 
os contribuintes cumpriram os 
requisitos previstos no progra-
ma, como a origem lícita dos 
recursos, não ser político ou 
parente de político e não ser 
servidor público. Neste ano, já 
foram identifi cadas 263 pessoas 
que deverão prestar esclareci-
mentos ao Fisco (ABr).
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Um mercado em 
sustentável expansão

Como garante nossa 

Constituição, o acesso 

à saúde é direito 

fundamental e universal

Embora a economia bra-
sileira siga estagnada, 
com empresas e inves-

tidores à espera das reformas 
previdenciária e tributária, 
o mercado de produtos para 
a saúde está em ascensão, 
gerando oportunidades para 
novos players. A tecnologia 
da informação impulsionou 
seu crescimento, propiciando 
inúmeras parcerias e a propa-
gação de startups. 

Surgem aplicativos e solu-
ções que fomentam o setor e 
otimizam sua produtividade. 
A área transforma-se com a 
internet das coisas, nanotec-
nologia, inteligência artifi cial, 
realidade aumentada, sistemas 
de gestão da saúde/hospitalar 
e big data. Além, claro, da uti-
lização de ferramentas como os 
smartphones, para monitorar 
remotamente os pacientes.

Acrescenta-se a esse impul-
so de caráter disruptivo do 
mercado, um grande potencial 
de sustentabilidade: de acordo 
com projeção do IBGE, a po-
pulação está em trajetória de 
envelhecimento. A partir de 
2039, haverá mais pessoas ido-
sas do que crianças vivendo no 
País. O estudo mostra, ainda, 
que, até 2060, o percentual de 
pessoas com mais de 65 anos 
passará dos atuais 9,2% para 
25,5%. Ou seja, um em cada 
quatro brasileiros será idoso. 

Com o aumento da expec-
tativa de vida da população, 
a incidência e prevalência de 
doenças crônicas crescem, 
gerando mais necessidade 
de acesso a produtos (me-
dicamentos e equipamentos 
médicos) e serviços (atenção 
farmacêutica e médicos, den-
tre outros). Também aumenta 
a necessidade de investimento 

em prevenção e melhor quali-
dade da vida. 

Ainda como resultado do en-
velhecimento da população, há 
uma preocupação maior com 
o planejamento estratégico da 
saúde, pública e suplementar, 
sinalizando outra tendência de 
expansão na demanda do aten-
dimento médico-hospitalar. 
Nesse contexto, Estado e sis-
tema privado precisam acom-
panhar as transformações do 
perfi l de pacientes. 

Outro fator que poderá esti-
mular o mercado, em especial 
no tocante aos produtos de 
saúde importados, é o equilí-
brio do câmbio, que se espera 
no novo governo, principal-
mente a partir da reforma pre-
videnciária, importante para o 
ajuste das contas públicas. A 
trajetória cambial para 2019 
deverá ser mais favorável. 

No ano anterior, o real per-
deu 14,5% de seu valor para o 
dólar, o que marcou o período 
mais fraco da moeda desde 
2015, quando do impeachment 
da presidente Dilma Rousseff. 
Para empresas, como a Me-
dLevensohn, que importam 
produtos e equipamentos, o 
ajuste do câmbio representa 
mais um fator de crescimento.

Por todas essas razões, o 
mercado de produtos e equi-
pamentos para saúde está em 
ascensão e deverá continuar se 
expandindo. O mais importan-
te nesse movimento, contudo, 
é a garantia de bom atendi-
mento e de acesso cada vez 
mais amplo da população aos 
avanços propiciados pela tec-
nologia, tanto no diagnóstico, 
como prevenção e tratamento. 

Trata-se de prioridade abso-
luta, como, aliás, garante nossa 
Constituição, que estabelece 
o acesso à saúde como direito 
fundamental e universal. 

(*) - É CEO da MedLevensohn, 
distribuidora de produtos

na área da saúde.

José Marcos Szuster (*)
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News@TI
Prêmio Empreendedor Social prorroga 
Inscrições; empreendedores têm até 12 de maio
@As inscrições do Prêmio Empreendedor Social - maior concurso 

de empreendedorismo socioambiental da América Latina e um 
dos mais relevantes do mundo - foram prorrogadas. Os empreendedo-
res sociais e gestores de organizações não governamentais têm até o 
próximo domingo, 12 de maio. A novidade da edição 2019 é o Troféu 
Grão, categoria é exclusiva para organizações sem fi ns lucrativos que 
atuam com causas de grande relevância para o Brasil. Os vencedores 
e fi nalistas terão acesso a benefícios que totalizam cerca de R$ 400 
mil. Inscrições: https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/
cadastro.shtml

Perfi l do profi ssional brasileiro de TI é tema de 
estudo 
@A escolaridade no setor de TI vem evoluindo e hoje 73% dos 

profi ssionais que atuam em setores econômicos tipicamente de 
TI (Core TI)* possuem curso superior completo. Se considerados 
profi ssionais com mestrado e doutorado, são 74%. Essa é uma das 
conclusões do estudo “Persona TI - Caracterização do Profi ssional 
de TI no Brasil”, elaborado pelo Observatório Softex. O levantamento 
aponta que também é alta a escolaridade dos profi ssionais de TI in 
House**, com 65% deles possuindo curso superior completo (67% 
somando mestrado e doutorado), e destaca o crescimento das vagas 
de TI na região Sul, que passa a responder por 15% de participação 
no mercado total. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais concen-
tram 62%, cabendo a São Paulo a maior participação: 42%. A versão 
completa do estudo Persona TI está disponível para consulta gratuita 
no endereço  www.softex.br/inteligencia/

LifeApps lança ações de fi delização e 
pacote multiempresa em sua plataforma de 
e-commerce
@Para atender às novas necessidades dos consumidores digitais, 

que elevam seu nível de exigência à medida que passam a uti-
lizar cada vez mais os canais digitais para suprir suas necessidades, 
a indústria digital precisa continuamente inovar seus processos. E o 
caminho está aberto para crescer neste mercado: segundo a Associação 
Brasileira de Comércio Eletrônico (ABcom), as vendas de comércio 
eletrônico devem chegar a R$ 79,9 bilhões neste ano, representando 
um aumento de 16% em comparação a 2018. De olho na expansão 
das vendas por meio dos canais digitais, a LifeApps – empresa do 
Grupo Máxima responsável por plataformas de e-commerce, lança 
a nova versão da sua solução contendo três novidades para atrair 
e reter os clientes: vitrine de produtos, fi delização e venda a partir 
de duas opções de preço – atacado e varejo. As novas funções da 
plataforma podem ser acessadas no modelo de adoção whitelabel, 
ou seja, quando o varejista cria um e-commerce próprio por meio da 
aplicação LifeApps E-commerce, ou por meio do marketplace, que é 
disponibilizada pela solução SuperOn. 

ricardosouza@netjen.com.br

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Robinson Idalgo (*)

O Índice de Confi ança do Empresário 
do Comércio (Icec), apurado pela 
Confederação Nacional do Comér-

cio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) 
mensalmente, foi o maior para o mês de 
março desde 2012 e aumentou em 10,9% 
na comparação com o mesmo mês de 2018. 
Isso mostra que, embora a reforma da 
Previdência e seus impactos ainda sejam 
pontos de interrogação para quem atua no 
varejo, é esperado um crescimento, ainda 
que lento, dentro do mercado.

Se a boa onda no comércio tem sido 
retomada, quem estiver mais preparado e 
acompanhando as tendências do segmento 
certamente obterá mais sucesso. E aqui 
entra a necessidade de se ter uma gestão 
empresarial precisa, com o uso de um ERP 
na nuvem, por exemplo.

Criar rotinas para o controle do estoque, 
orçamentos, vendas e emissão de notas 
fi scais garante que o micro ou pequeno 
negócio alie efi ciência e organização no ge-
renciamento. Essas ferramentas, algumas 

Retomada econômica do Varejo: sua empresa 
está pronta para se destacar nesse cenário?

disponíveis até gratuitamente, também 
permitem conciliação bancária (com mo-
vimentações registradas em documentos 
com formato OFX), controle de logística e 
algo que penso ser muito vantajoso: inte-
gração com marketplaces e e-commerces.

Considerando que 75% dos jovens en-
tre 16 e 22 anos fazem compras em lojas 
virtuais ou em sites de revenda, conforme 
pesquisa da Sociedade Brasileira de Varejo 
e Consumo (SBVC) de agosto de 2018, 
estar com a marca nessas plataformas não 
é só uma questão de “estar conectado às 
novas gerações”; é recalcular rotas para 
explorar o perfi l de novos consumidores, 
estando no mesmo ambiente de compra e 
até mesmo expandido a área de atuação 
do negócio, por meio de uma logística de 
entrega efi ciente.

Destaco ainda a perspectiva de cresci-
mento em lojas físicas. Apesar de saber que 
a recuperação tem sido mais vagarosa, até o 
fi nal do ano, a CNC projeta saldo positivo de 
102 mil postos de trabalho formal no varejo e 
abertura de 23,3 mil novos pontos de venda.

Ou seja, ter em mãos recursos que sirvam 

O Varejo está acostumado a enfrentar períodos de instabilidade, avanço e recuo, consciente de que a 
conjuntura política interfere diretamente nas projeções do mercado. Por isso, é especialmente otimista 
a visão que o empresariado tem tido nos últimos tempos sobre o setor

de alavanca para direcionar o negócio nesse 
cenário me parece ser fundamental. Com 
certeza, um ERP se torna bastante efetivo 
nesse sentido, pelo fato de gerar informações 
de venda, do que deu certo e do que não 
deu, comparando mês a mês, como se diz no 
ditado popular, “como a banda está tocando”.

Isso porque o comerciante ou o prestador 
de serviço para ter condições de consultar 
os dados sem precisar se debruçar em 
planilhas trabalhosas. Tudo se presta, 
então, para o desenvolvimento de ações 
de marketing e de CRM mais apuradas, 
consolidadas e que, consequentemente, 
geram melhores resultados.

Especialistas de mercado analisam 
que não é hora de fazer apostas, mas de 
se juntar ao empresariado que deposita 
confi ança no setor. Faça um exercício de 
memória apontando o que pode melhorar 
dentro de sua empresa, inclusive ouvindo 
a opinião dos colaboradores, e tire suas 
próprias conclusões.

 
(*) É fundador do Sistema Grátis – sistema de 

gestão (ERP) grátis. Mais informações no site: 
www.sistemagratis.com.br.

Um milhão de espécies ani-
mais e vegetais correm o risco 
de desaparecer em breve da 
face da Terra, o que equivale 
a 1/8 de todas as espécies 
que povoam o planeta. Esse 
é o alarme lançado ontem (6) 
pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), que apresen-
tou um relatório feito por 145 
cientistas de 50 países. 

O estudo, considerado o 
mais complexo sobre perdas 
ao meio ambiente, chama-se 
Plataforma Intergovernamen-
tal de Políticas Científi cas 
sobre Biodiversidade e Servi-
ços de Ecossistema (IPBES). 
De acordo com a pesquisa, 
que levou três anos para ser 
concluída e possui 1,8 mil pá-
ginas, um milhão de espécies 
correm o risco de extinção 
atualmente. 

Cinco grandes mudanças 
na natureza são as causas 
principais desse problema: 
a perda de habitat natural, a 
exploração de fontes naturais, 
as mudanças climáticas, a po-
luição e as espécies invasoras. 

O tigre é uma das espécies ameaçadas de extinção.

No encontro, Jorge Ber-
goglio conversou com 
famílias e crianças no 

refeitório do Centro de Refu-
giados Vrazhdebna, que ocupa 
o antigo edifício de uma escola, 
e ganhou de presente desenhos 
feitos pelos pequenos.

Lar de 54 menores de idade, 
o local passou por uma reforma 
e foi reaberto dois meses atrás. 
“Hoje o mundo dos migrantes e 
refugiados é um pouco a cruz 
da humanidade, uma cruz em 
que tanta gente sofre”, disse 
o Papa, acrescentando, por 
outro lado, “que sempre há 
uma esperança”. Francisco foi 
aplaudido em sua chegada ao 
centro de refugiados, que é 
gerido pela Cáritas, organização 
benefi cente da Igreja Católica, 
e cumprimentou todos os pre-
sentes um a um. Também ouviu 

Papa se reúne com refugiados em Sofi a, capital da Bulgária.
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Refugiados ‘são a cruz da 
humanidade’, diz Papa

O papa Francisco visitou ontem (6) um campo de acolhimento de refugiados na periferia de Sofi a, 
capital da Bulgária, onde se reuniu com dezenas de crianças provenientes da Síria e do Iraque

gerir que não fechem os olhos a 
quem bate em sua porta”, disse. 
A Bulgária, com 7 milhões de 
habitantes, abriga cerca de 21 
mil refugiados. Isso é menos 
do que alguns países europeus 
com população menor, como 
Dinamarca (39 mil) e Finlândia 
(35 mil).

Após visitar o centro de re-
fugiados, o Papa embarcou de 
avião para Rakovski, cidade 
de 28 mil habitantes situada a 
160 km de Sofi a. O município 
é o principal enclave católico 
de um país majoritariamente 
ortodoxo. Lá, Francisco cele-
brou a primeira comunhão de 
245 crianças provenientes de 
todas as paróquias búlgaras. 
O Pontífi ce embarcou ontem à 
noite para a Macedônia do Nor-
te, onde encerrará sua quarta 
viagem pelos Bálcãs (ANSA).

um coro entoado pelas crianças.
Bergoglio chegou à Bulgária 

no último domingo (5) e já 
em suas primeiras horas no 

país cobrou o acolhimento 
de refugiados e migrantes. “A 
vocês, que conhecem o drama 
da emigração, me permito su-

Um milhão de espécies correm 
o risco de extinção, alerta ONU

“Esta perda é um resultado 
direto da atividade humana e 
constitui uma ameaça direta ao 
bem-estar humano em todas as 
regiões do mundo “, disse um 
dos cientistas participantes do 
estudo. Segundo os especialis-
tas, a perda de biodiversidade 
não é apenas uma questão 
ambiental, mas também uma 
questão de desenvolvimento, 
econômica, de segurança, social 
e moral.

O estudo alertou ainda que 

a atual situação impedirá em 
80% o cumprimento dos Ob-
jetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, relacionados 
à fome, saúde, água, clima, 
pobreza, terra e oceanos.     
“Estamos acabando com as 
bases das nossas economias, 
nossos meios de subsistência, 
a segurança alimentar, a saúde 
e a qualidade de vida em todo 
o mundo”, alertou Robert 
Watson, presidente do IPBES 
(ANSA).

Brasil e ONU 
condenam violência 
em Israel e Gaza

O governo brasileiro repudiou 
com veemência o lançamento de 
centenas de foguetes desde a 
Faixa de Gaza contra o território 
israelense, ocorridos no último fi nal 
de semana, e que deixou vários 
mortos e feridos de ambos os lados. 
Segundo nota ofi cial do Itamara-
ty, “nada justifi ca o lançamento 
indiscriminado de foguetes que 
têm como alvo a população civil. 
O Brasil expressa condolências às 
famílias das vítimas e formula votos 
de plena recuperação dos feridos”.

O secretário-geral da ONU, An-
tónio Guterres, também expressou 
“profunda preocupação” com os 
mais recentes desenvolvimentos 
na Faixa de Gaza e o "risco de 
mais uma escalada perigosa e 
novas perdas de vida na véspera 
do mês sagrado do Ramadã para 
os muçulmanos". O chefe da ONU 
pede a “todas as partes que exer-
çam máxima contenção, terminem 
com a escalada imediatamente e 
retornem aos entendimentos dos 
últimos meses”.

Também o coordenador especial 
da ONU para o Processo de Paz no 
Oriente Médio, Nickolay Mladenov, 
disse estar “profundamente pre-
ocupado com mais uma escalada 
perigosa em Gaza e com a trágica 
perda de vidas.” Ele afi rmou que as 
Nações Unidas estão “trabalhando 
com o Egito e todos os lados para 
acalmar a situação” (ABr).
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Seconci-SP de Saúde e Segurança do Trabalho. Promovido pelo Serviço 
Social da Construção, a premiação reconhece as melhores práticas e cases 
na área de saúde e segurança do trabalho desenvolvidos em canteiros de 
obra de construtoras, instaladoras, subcontratadas e subempreiteiras. 
O prêmio contempla três categorias: Controle de Riscos no Canteiro, 
Controle da Saúde no Canteiro e Gerenciamento Ambiental do Entorno 
da Obra. As companhias podem concorrer na premiação com construção 
de edifi cações e obras de arte. Inscrições e mais informações no site: 
(www.premioseconci-sp.com.br). 

E - Setor de Infraestrutura
Estão abertas as inscrições para o segundo ciclo do Vetor AG, programa que 
busca tecnologias inovadoras para as indústrias de construção civil, engenharia 
e infraestrutura da Andrade Gutierrez. Além de dar oportunidade a até dez 
startups, para que validem projetos-piloto em escala real nas maiores obras 
do Brasil, a empresa também poderá contratar soluções já disponíveis no 
mercado por meio do processo de Fast Track. As selecionadas vivenciarão 
uma rotina de acompanhamento semanal da aplicação de suas tecnologias 
nas obras ou áreas corporativas da AG. As inscrições vão até o próximo dia 
31, e podem ser feitas gratuitamente pelo site (www.vetorag.com.br). 

F - Voo para Mães
A Voom, plataforma de reserva de voos compartilhados de helicópte-
ro, tem a opção perfeita e inesquecível de presente de Dia das Mães: 
um voo panorâmico. O passeio leva cerca de 15 minutos e sobrevoa o 
Sambódromo, o Estádio Allianz Park, o Memorial da América Latina, o 
Estádio do Pacaembu, a Avenida Paulista, entre outros. Com origem e 
destino no Campo de Marte, o preço médio do voo é de R$380,00 por 
pessoa. Para agendar, basta entrar no site (www.voom.fl ights) ou baixar 
o app na Apple Store, selecionar a opção Voo Panorâmico Início como 
origem e Voo Panorâmico Final como destino, inserir os dados pessoais 
e aceitar a cotação. Os voos panorâmicos estão disponíveis de segunda 
a sexta das 7h às 20h e aos sábados das 9h às 16h.

G - Áreas de Auditoria
Uma exaltação da ética e da boa governança. Neste mês, o The Institute 
of Internal Auditors (The IIA), a principal instituição de auditoria in-

A - Jovens Músicos
O prazo de inscrição para a segunda edição do Ethno Brazil, festival 
que reúne jovens músicos de diversos países, na faixa etária entre 18 e 
30 anos, termina na próxima sexta-feira (10). Os interessados devem 
se cadastrar pelo site (www.ethnobrazil.org.br). Acontece na Fazenda 
Serrinha, em Bragança Paulista, de 1º a 13 de agosto. É promovido pela 
Jeunesses Musicales International, que fomenta o evento em 18 países, 
em parceria com a Amigos do Guri, que administra o Projeto Guri no 
interior e litoral do Estado. Serão selecionados 25 jovens de vários 
países. Eles fi carão juntos durante 13 dias para práticas coletivas de 
música, ofi cinas e shows, sob a supervisão de dois líderes artísticos: 
Suchet Malhotra (Índia) e Carlinhos Antunes (Brasil).

B -  Maionese com Vegetais
Referência em espaço para lançamentos e novidades na indústria de alimentos, 
o Pão de Açúcar traz para as suas lojas a maionese que chamou a atenção 
do público antes mesmo de chegar ao país. Trata-se da NotMayo, que já é 
sucesso no exterior. Trata-se de uma maionese saborosa e com ingredientes 
100% vegetais desenvolvida por um algoritmo de inteligência artifi cial. Em 
sua composição, grão de bico, óleo de canola, semente de mostarda e vinagre 
de uva – não há ovo, portanto. O produto já pode ser encontrado em todas as 
unidades do Pão de Açúcar e e-commerce (paodeacucar.com).

C - Propriedade Intelectual 
O 5º Encontro Nacional de Propriedade Intelectual ocorre, entre os próximos 
dias 16 e 18, no Campus da Univali, em Florianópolis. O evento é direcionado 
para a interação entre empresas e universidades e terá palestras, trabalhos 
científi cos, workshops e exposição de casos de sucesso apresentados 
por profi ssionais e pesquisadores  com experiência na área de inovação, 
propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Entre os destaques 
do encontro, serão ministrados workshops sobre Big Data em Patentes, 
prospecção tecnológica e proteção de cultivares. Inscrições podem ser feitas 
em: (http://www.api.org.br/conferences/index.php/ENPI2019/ENPI2019). 

D - Canteiros de Obra
Seguem abertas, até o dia 14 de junho, as inscrições para o 6º Prêmio 

terna no mundo, promove ações que visam estimular a valorização das 
áreas de auditoria em empresas públicas e privadas, premiando cases 
relevantes, que sirvam de exemplo de promoção de práticas efi cientes 
de gestão, compliance, prevenção a fraudes e gerenciamento de riscos. 
A entidade acaba de anunciar a marca histórica de 200 mil auditores 
internos associados, presentes em 170 nações e em todos os continen-
tes. O Instituto dos Auditores Internos do Brasil completou 58 anos de 
fundação sendo uma das cinco maiores entidades da carreira do planeta. 
Saiba mais em (www.iiabrasil.org.br).

H - Programa de Estágio
Captar novos talentos está sempre entre os principais esforços da Pep-
siCo. Para isso, a companhia anuncia as inscrições para o First Gen, seu 
programa de estágio, que faz parte da plataforma Seja Único, que tem 
como mote principal buscar pessoas únicas, que se identifi quem com 
os valores da companhia. São 37 vagas em São Paulo, Sorocaba, Itu, 
Petrolina, Nova Santa Rita, São Bernardo, Rio de Janeiro e Recife, para 
as áreas de Vendas, Operações, Marketing, Jurídico, TI, P&D e Finanças. 
Os candidatos precisam estar no penúltimo ou último ano de graduação, 
sem limite de idade. Importante o conhecimento da língua inglesa. As 
inscrições até o próximo dia 28 em: (http://pepsicofi rstgen.com.br).

I - Saúde Populacional 
Um terço da população sofre de pelo menos uma doença crônica, entre 
casos de diabetes, hipertensão, reumatismo, doença pulmonar ou dis-
lipidemia (distúrbios do colesterol). Como gerir a saúde de um grupo 
pensando em bem-estar, produtividade e economia? A Telemedicina 
pode revolucionar o modelo de saúde no Brasil? Como a tecnologia pode 
ajudar as empresas a cuidarem da saúde dos seus funcionários? Gestão 
de saúde: como deve ser feita dentro das empresas? Esses e outros 
assuntos serão discutidos no V Fórum Internacional ASAP– Gestão de 
saúde populacional: um convite à prática, que acontece EloPag Business, 
no World Trade Center, nos dias 10 e 11 de junho. Mais informações: 
(http://forumasap.com.br/).

J -ABDE-BID de Artigos 
Realizado pela Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) e 
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Prêmio ABDE-
-BID de Artigos 2019 está com inscrições abertas. Voltado a todos os 
segmentos da sociedade, podem participar membros de universidades, 
institutos de pesquisa e interessados sem vínculo com instituições. Po-
derão participar textos escritos por autores individuais ou em grupo. O 
vencedor em cada uma das três categorias receberá um prêmio de R$ 
8 mil e o segundo colocado, de R$ 4 mil. Todos os trabalhos premiados 
serão publicados na revista Rumos. As inscrições podem ser feitas até 
30 de junho pelo site (http://abde.org.br/premio-abde/). 

Seconci-SP de Saúde e Segurança do Trabalho. Promovido pelo Serviço 
Social da Construção, a premiação reconhece as melhores práticas e cases 
na área de saúde e segurança do trabalho desenvolvidos em canteiros de

A - Jovens Músicos
O prazo de inscrição para a segunda edição do Ethno Brazil, festival 

Toda crise oferece 

oportunidades, é 

verdade, mas não é 

simples aproveitá-las. 

Para a maioria, as 

crises causam mesmo 

são perdas 

Se sair bem em uma 
conjuntura desfavorável 
exige planejamento e 

visão de negócios. Sobretudo, 
é necessário iniciar os prepa-
rativos enquanto as coisas vão 
bem. Para obter ganhos nas 
turbulências é fundamental 
que a empresa esteja saudável, 
de início fi nanceiramente, pois 
a principal vantagem é ter 
dinheiro em um momento de 
falta de liquidez no mercado, 
que vai fazer crescer as ofertas 
e diminuir custos. 

Bem posicionado nesse 
cenário, você poderá fazer 
bons negócios abastecen-
do estoques ou adquirindo 
equipamentos. Nos primeiros 
meses de 2019, por exemplo, 
a indústria automobilística en-
frenta uma ociosidade de 43% 
e, por isso, está oferecendo 
descontos de 20% a 40% nas 
vendas diretas para empresas. 
É um bom momento, portanto, 
para renovar a frota.  

Em 2018, um ano de econo-
mia fraca, o valor dos aluguéis 
de imóveis comerciais caiu 
2,5% no ano. E o valor da venda 
recuou 2,62%. O aluguel no 
RJ teve queda de mais de 5%. 
Sem dúvida, ofereceu uma boa 
oportunidade para conseguir 
um ponto mais atraente. Ain-
da, dependendo do grau de 
desaquecimento, a crise pode 
ter como consequência um 
corte de juros, que vai tornar o 
crédito mais barato, principal-
mente para as empresas com 
as fi nanças em dia. 

Então, não só os bens como o 
dinheiro vai estar mais barato. 
É uma excelente oportunidade 
para a expansão dos negócios. 
Além dos insumos, o desaque-
cimento da economia facilita o 

acesso a talentos. Profi ssionais 
qualifi cados, que podem ser 
fundamentais para dar outro 
patamar à equipe, acabam 
dispensados de grandes com-
panhias e voltam ao mercado. 

No primeiro semestre de 
2018 foram fechados quase 
80 mil postos de chefi a, se-
gundo o Caged. É a hora de 
conversar e atrair gente boa 
para o seu projeto, afi nal para 
expandir também é necessário 
qualifi car. Os períodos de crise 
também são adequados para 
a criação de novas empresas 
baseadas na inovação, em 
modelos disruptivos que vão 
substituir formatos que não 
estão mais funcionando. Nesse 
sentido, metade das empresas 
da Fortune 500 foram criadas 
durante as recessões econô-
micas.

O Airbnb é fruto de uma cri-
se, na qual gente que precisava 
de dinheiro passou a alugar 
quartos na própria casa para 
pessoas que queriam pagar me-
nos do que os hotéis cobravam 
pela hospedagem. O princípio 
do Uber é o mesmo.  No Brasil, 
as clínicas populares crescem 
aceleradamente na esteira da 
grave difi culdade enfrentada 
pelo modelo tradicional da 
saúde suplementar e aten-
dendo a milhões de pessoas 
que perderam ou não estão 
dispostas a pagar o preço de 
um plano de saúde.

A verdade é que não há crise 
que pare a economia. Por pior 
que seja a situação (temos os 
exemplos de 1929 e 2008), 
cedo ou tarde as pessoas 
vão voltar a consumir. O que 
pode acontecer são ajustes 
na maneira como vão comprar 
produtos e serviços e no preço 
que estarão dispostas a pagar. 
Com planejamento e visão, 
sua empresa pode antecipar o 
cenário e se posicionar à frente 
das concorrentes.

 
(*) - É do ‘Empresários por Natureza’ 

e diretor da Maximu’s Embalagens 
Especiais.

Marcio Grazino (*)

O mercado fi nanceiro redu-
ziu pela 10ª vez seguida a pro-
jeção para o crescimento da 
economia brasileira este ano. 
A estimativa para a expansão 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) desta vez caiu de 1,70% 
para 1,49% este ano. Para 
2020, a projeção foi mantida 
em 2,50%, assim como para 
2021 e 2022. A previsão para 
a cotação do dólar segue em 
R$ 3,75 no fi m de 2019 e foi 
ajustada de R$ 3,79 para R$ 
3,80 no fi m de 2020.

Os números constam do 
boletim Focus, publicação 
semanal elaborada com base 
em estudos de instituições 
fi nanceiras sobre os princi-
pais indicadores econômi-
cos, divulgado pelo Banco 
Central (BC). A estimativa 
de infl ação, calculada pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
subiu de 4,01% para 4,04% 
este ano. Para 2020, a previ-
são segue em 4%. Para 2021 
e 2022, também não houve 
alteração: 3,75%.

Os números constam do boletim Focus, publicação

semanal do Banco Central.

Bradesco anuncia 
compra do BAC 
Florida Bank 

O Bradesco anuncia a ce-
lebração de um acordo para 
aquisição do BAC Florida Bank, 
banco comercial do Estado da 
Florida especializado na pres-
tação de serviços fi nanceiros 
nos EUA, com destaque para 
pessoas físicas de alta renda 
não-residentes. Com a tran-
sação, o Bradesco reitera seu 
compromisso em gerar valor 
de longo-prazo aos acionistas 
e clientes, fortalecendo sua 
base de atuação em diferentes 
mercados.

O valor da transação é de 
aproximadamente US$500 mi-
lhões e a operação está sujeita 
à aprovação dos órgãos regula-
dores competentes no Brasil e 
nos EUA. Com ativos de US$ 2,2 
bilhões e patrimônio líquido de 
US$ 206 milhões, o BAC Florida 
opera em diferentes áreas de 
negócios, como Private Banking 
& Wealth Management, Corpo-
rate & Institutional Banking e 
Crédito Imobiliário. 

Oferece, também, serviços 
bancários pessoais, comerciais 
e digitais, com clientes em 
49 estados norte-americanos 
e opera uma Broker Dealer. 
Segundo Octavio de Lazari, 
presidente executivo do Bra-
desco,  “expandir nossa oferta 
de produtos e serviços através 
do BAC Flórida é uma forma 
de sermos o principal banco 
de wealth management para 
nossos clientes, que demandam 
cada vez mais por diversifi cação 
e acesso a soluções globais” (AI/
Bradesco).

Apesar de no contraponto 
anual o índice estar 7,5% 
e 6,9 pontos acima, o re-

sultado mensal é determinante 
principalmente ao empresário 
do comércio, pois mostra uma 
disposição menor às compras, o 
que pode gerar impacto negati-
vo às vendas futuras, incluindo 
o Dia das Mães, uma das datas 
comemorativas mais fortes do 
setor. O ICF é apurado men-
salmente pela FecomercioSP.

Dos 7 itens analisados, 6 
sofreram retração, sendo o 
destaque Momento para Du-
ráveis (- 9,3%), que passou 
de 81,8 pontos em março para 
74,2 pontos em abril, o que 
signifi ca que para 58,6% das 
famílias paulistas é um mau 
momento para compras de itens 
de maior valor e que necessitam 
de fi nanciamento com cartão 

O Dia das Mães é uma das datas comemorativas

mais fortes do setor.

Em 2018, 11.912 veículos foram blindados no Brasil. 
O levantamento, feito pela Associação Brasileira de 
Blindagem (Abrablin) com as empresas associadas e 
que representam mais de 60% da produção total de 
veículos blindados no país, mostra que a sensação de in-
segurança generalizada fez com que a procura por esse 
tipo de proteção fi casse cada vez mais descentralizada. 

A frota blindada estimada no país atualmente é de quase 
220 mil automóveis. Em 2017, quase 75% da produção 
de blindagem se concentrava em São Paulo. Já em 2018, 
o estado paulista foi responsável por 66% da produção. 
No ranking estadual da blindagem, Rio de Janeiro ocupa 
a segunda posição, com 15,87% - quase o dobro do que 
foi registrado em 2017 (8,45%) (AI/Abrablin).

O presidente do BNDES, Joa-
quim Levy, participou ontem (6) 
de um evento no Rio de Janeiro 
para apresentar oportunidades de 
investimento a empresas italianas. 
O encontro foi organizado pela 
Embaixada da Itália em Brasília, no 
âmbito de uma série de iniciativas 
para favorecer o diálogo entre a 
comunidade empresarial do país eu-
ropeu e as autoridades brasileiras.

“Foi um evento bastante positi-
vo, uma antecipação de excelente 
nível para a realidade italiana 
presente no Brasil”, disse o embai-

xador Antonio Bernardini. Em sua 
apresentação, feita por videocon-
ferência, Levy ilustrou a demanda 
por investimentos no país ao longo 
dos próximos 20 anos, com desta-
que para setores como logística 
(US$ 1 trilhão), energia (US$ 630 
bilhões, sem contar óleo e gás) e 
saneamento (US$ 274 bilhões).

“Foi muito boa a participação. 
Esperamos que, além das mil 
empresas italianas que operam no 
Brasil, outras possam se unir a esse 
grupo”, acrescentou Bernardini 
(ANSA).
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Intenção de consumo cai e 
deve impactar Dia das Mães

O Índice de Consumo das Famílias (ICF) recuou 3,5% em abril e voltou à área de insatisfação ao atingir 
99,8 pontos

eletrônicos, por exemplo. A 
sugestão da Entidade é que o 
comerciante amplie as opções 
de pagamentos como boleto 
e parcelamento no carnê, na 
tentativa de atrair novamente 
o cliente.

No índice geral, Perspectiva 
de Consumo registrou a segun-
da maior queda (-7%) e passou 
de 112,1 pontos em março para 
os atuais 96,5 pontos. Já o item 
Acesso ao Crédito recuou 2,5% 
e atingiu 94 pontos em abril, 
antes os 101,9 pontos do mês 
anterior. Esses números mos-
tram que 33% dos entrevista-
dos afi rmam que os gastos nos 
próximos meses tendem a ser 
menores do que há um ano, e 
também que existe uma piora 
relativa na facilidade de contrair 
crédito para compras a prazo 
(AI/FecomercioSP).

de crédito, carnês e outras 
modalidades de pagamento a 
longo e médio prazo.

Além de veículos e eletrodo-

mésticos, a categoria Momento 
para Duráveis inclui objetos 
menores vendidos em lojas de 
materiais de construção e de 

Mercado volta a reduzir 
projeção de crescimento do PIB

A meta de inflação deste 
ano, defi nida pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN), 
é de 4,25% com intervalo de 
tolerância entre 2,75% e 5,75%. 
A estimativa para 2020 está 
no centro da meta: 4%. Essa 
meta tem intervalo de 1,5 ponto 
percentual para cima ou para 
baixo. Para 2021, o centro da 
meta é 3,75%, também com 
intervalo de tolerância de 1,5 
ponto percentual. O CMN ainda 

não defi niu a meta de infl ação 
para 2022.

Para controlar a infl ação, o 
BC usa como principal instru-
mento a taxa básica de juros, a 
Selic. Para o mercado fi nancei-
ro, a Selic deve permanecer no 
seu mínimo histórico de 6,5% 
ao ano até o fi m de 2019. Hoje 
e amanhã (8), o Comitê de 
Política Monetária (Copom) 
reúne-se para defi nir a taxa 
Selic (ABr).

Levy apresentou oportunidades a 
empresas italianas

Blindagem automotiva segue em alta no país
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Um tributo
à humanidade

A história se repete. O 

presidente Bolsonaro 

anuncia a intenção 

de descentralizar 

investimentos em cursos 

de fi losofi a e sociologia, 

sob o argumento de que 

o desenvolvimento do 

país requer carreiras 

técnicas

Em 1970, o ditador Médici 
quis fazer uma reforma 
do ensino médio. Depois 

de 60 dias, um grupo apresentou 
um projeto para acabar com 
o “ensino verbalístico, prope-
dêutico e academizante”, subs-
tituindo-o por uma formação 
técnico-profi ssional capaz de 
preparar o jovem para ingressar 
no mercado de trabalho. O Brasil 
vivia o “milagre econômico”. O 
que o regime militar pretendia 
era reduzir a demanda por vagas 
no ensino superior, formar pro-
fi ssionais para atender supostas 
necessidades do mercado e 
eliminar o debate ideológico nos 
bancos da academia. 

Hoje, essa intenção volta à 
tona com a reiterada intenção 
do governo Bolsonaro de lim-
par a Universidade pública do 
“marxismo cultural”, conforme 
prega o grupo que deseja con-
trapor sua visão ideológica à 
“doutrinação de esquerda” no 
ambiente acadêmico. O espaço 
que o governo escolhe para fazer 
sua “revolução” é o de Ciências 
Humanas, mais especifi camente 
os cursos de fi losofi a e sociolo-
gia, aos quais procura atribuir 
insignifi cância. 

Para Bolsonaro e seu núcleo 
educacional, o que o Brasil pre-
cisa é de engenheiros, médicos, 
dentistas, agrônomos, veteri-
nários, enfi m, profi ssionais de 
ciências exatas e biomédicas. 
Pensadores, que se transfor-
mam em debatedores, contes-
tadores, pessoas de intenção 
crítica, essas, nem pensar. Fogo 
neles. Até porque são esses 
nichos que os bolsonaristas e 
seu guru, Olavo de Carvalho, 
identifi cam levas de socialistas 
e comunistas.

O fato é que ontem como 
hoje, governos com algum traço 
militarista se mostram profun-
damente contrariados com o 
questionamento que sofrem, 
principalmente de vertentes fi n-
cadas na Universidade pública. 
(A propósito, não são os milita-
res da estrutura governamental 
quem defende a “limpeza” no es-
paço acadêmico. Os integrantes 
das Forças Armadas, reforma-
dos, que estão na administração, 
sinalizam interesses centrados 

no desenvolvimento nacional).
A pregação de Bolsonaro 

mais se assemelha a uma to-
ada de refrãos. Até porque os 
cursos de fi losofi a e sociologia 
representam menos de 2% do 
total de alunos de graduação 
das federais, ou seja, 25.904 de 
um total de 1.283.431 alunos. 
E na pós-graduação, essa per-
centagem é de 2,5% do total 
de programas de mestrado e 
doutorado. Somente 1,4% dos 
gastos do CNPQ, agência fede-
ral de fomento à pesquisa, são 
direcionados às ciências sociais.

Dito isto, cheguemos ao cer-
ne da intenção do presidente 
e seu entorno conservador. 
Trata-se de querer jogar fora do 
baralho educacional as cartas 
que propiciam leitura crítica 
da realidade brasileira. Não 
se quer dizer que esta leitura 
não possa ser feita por outras 
áreas do conhecimento. Mas é 
na fi losofi a e na sociologia, dois 
eixos das ciências humanas, 
que os cidadãos encontram os 
fundamentos para explicar a 
própria história da Humanidade. 

Vejam o termo aqui expresso: 
Humanidade. O conjunto dos 
humanos que habitam o plane-
ta, a longa caminhada de sua 
trajetória, a evolução de seus 
passos, os ciclos de sua história, 
as diferenças sócio-culturais 
das gentes, a evolução de seu 
pensamento. Atirar contra a 
fi losofi a e a sociologia é querer 
excluir da aprendizagem clás-
sicos do pensamento, dentre 
eles Sócrates, Platão, Aristóte-
les, Tales de Mileto, Pitágoras, 
Xenófanes, Heráclito, Diógenes, 
Demócrito, Arquimedes, Ptolo-
meu, Sêneca, Cícero, Tomás de 
Aquino, para citar alguns entre 
os mais antigos.

Ou ainda  Erasmo, Maquiavel, 
Bacon, Newton, Galileu Galilei, 
Thomas Hobbes, Pascal, Spino-
za, John Locke, Montesquieu, 
Voltaire, Rousseau, Kant,  Scho-
penhauer, Comte, Stuart Mill, 
Marx, Bertrand Russel, Mar-
cuse, Heideger, Sartre, Bobbio, 
Camus, Foucault, Harbermas, 
Baudilllard, Castoriadis, entre 
tantos outros. Sem deixar de 
lado esses três: Marx, Durkheim 
e Max Weber. (Quem se habi-
lita a inserir na lista Olavo de 
Carvalho?)

Queimar o pensamento de 
fi guras dessa estatura é ape-
quenar a História do Homem em 
seu habitat. Inseri-los na mesa 
de estudos é prestar um tributo 
à Humanidade.

  
(*) - Jornalista, é professor

titular da USP, consultor
político e de comunicação

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Guaidó estuda 
opções para tirar 
Maduro do poder

O deputado venezuelano e au-
todeclarado presidente interino 
da Venezuela, Juan Guaidó, ava-
lia “todas as opções” para afastar 
o presidente Nicolás Maduro do 
poder. Em entrevista à BBC, 
ele não descarta um pedido de 
ajuda aos Estados Unidos para 
uma intervenção militar. As de-
clarações foram feitas depois de 
uma tentativa para evitar uma 
rebelião militar no país.

Na entrevista, Guiadó afi rma 
que, apesar do fracasso da recen-
te tentativa de destituir Maduro, 
a sua imagem não está enfraque-
cida e nem se sente derrotado. 
Diz que o ‘único que realmente 
se machuca é Maduro’. “Ele tem 
perdido todas as vezes. Está 
cada vez mais fraco, cada vez 
mais sozinho e não tem apoio 
internacional. Pelo contrário, 
nós ganhamos aceitação, apoio 
e opções futuras”, acrescentou.

Em janeiro, Juan Guaidó 
declarou-se presidente interi-
no da Venezuela e, enquanto 
líder da Assembleia Nacional, 
invocou a Constituição para as-
sumir uma presidência interina. 
Afi rmou então, e mantém até 
hoje, que a reeleição de Nicolás 
Maduro foi ilegítima (ABr).

Carteira de 
radialista como 
identidade

A Comissão de Ciência e Tec-
nologia do Senado se reúne ama-
nhã (8) e pode aprovar o projeto 
que libera o uso da carteira de 
radialista como documentos 
de identidade. O projeto tam-
bém defi ne que o documento 
será emitido pelo sindicato da 
categoria. Os profi ssionais não 
sindicalizados terão direito à 
carteira se forem habilitados e 
registrados perante órgão regio-
nal do ministério nos termos da 
regulamentação da atividade.

O modelo da carteira de radia-
lista deverá trazer a inscrição 
“válida em todo o território 
nacional” e conter, entre ou-
tras informações, os números 
do RG e do CPF, o número e 
série da Carteira de Trabalho 
e o número do registro profi s-
sional perante o órgão regional 
do Ministério do Trabalho. O 
projeto tem relatório favorável, 
sem emendas, do senador Plínio 
Valério (PSDB-AM). 

Caso seja aprovado, ainda 
terá que passar pela CCJ e pelo 
Plenário. Se não tiver o seu 
conteúdo alterado em nenhuma 
dessas etapas, poderá seguir 
para sanção presidencial. Se 
houver mudanças, voltará para 
a Câmara (Ag.Senado). 

O ministro da Justiça, Sergio 
Moro, defendeu, ontem(6), que 
as empresas brasileiras con-
tratem pessoas que cumprem 
pena ou que deixaram o sistema 
prisional. Para o ministro, é 
importante que os empresá-
rios ofereçam oportunidades 
aos presos que buscam uma 
oportunidade de se reinserir na 
sociedade por meio do trabalho 
e do estudo.

“Temos que acreditar na 
ressocialização do preso. Nun-
ca podemos perder a fé e a 
esperança de que as pessoas 
podem se redimir. E uma das 
melhores maneiras é dar uma 
oportunidade para estas pesso-
as”, disse o ministro durante a 
cerimônia de entrega do Selo 
Resgata a 198 empresas de 15 
estados. Juntas, estas empre-
sas contratam 5.603 pessoas. 
A expectativa do ministério é 
ampliar este número para mil 
empresas em 2020 e atrair mais 
empresas privadas.

Lançado pelo Ministério da 
Justiça e Segurança Pública no 
fi m de 2017, o selo é uma es-
tratégia federal de estímulo às 
empresas públicas e privadas, 

O líder do Governo no 
Senado e relator da MP 
da Reforma Administrativa, 
senador Fernando Bezerra 
(MDB-PE), disse ontem (6), 
que o governo trabalha para 
aprovar, já amanhã (8), na 
comissão parlamentar mista 
que analisa o assunto, o texto 
que estabelecerá a estrutura 
administrativa do governo Jair 
Bolsonaro. A MP estabelece a 
organização básica dos órgãos 
da Presidência da República 
e dos ministérios. 

“Nossa expectativa é marcar 
a data de votação [na Comis-
são] para  amanhã [8]. E que, 
aprovado [na comissão], [o 
plenário da] Câmara possa 
apreciar o relatório já na se-
mana seguinte, ou na outra 
[ou seja, até o dia 24]”, disse 
Bezerra, lembrando que o 
prazo de validade da MP vence 
no dia 3 de junho.

Defendeu a permanência do 
Coaf no Ministério da Justiça, 
para onde foi transferido no 
início do ano. O ministro da 
Justiça, Sergio Moro, tem 
defendido que o órgão res-
ponsável por, entre outras 

Líder do Governo no Senado, senador

Fernando Bezerra (MDB-PE).

Entre elas, estão dois pro-
jetos sugeridos a partir 
da iniciativa popular: o 

que proíbe canudos e sacolas de 
plástico no Brasil; e o que exige 
a comprovação da procedência 
legal da madeira nativa utilizada 
em obras, serviços e aquisições 
da Administração Pública.

De acordo com o texto, fi -
cam proibidos a fabricação, a 
importação, a distribuição e a 
venda de sacolas plásticas para 
guardar e transportar  mercado-
rias, além de utensílios plásticos 
descartáveis para consumo de 
alimentos e bebidas, como é o 
caso dos canudos. A exceção é 
para as sacolas e utensílios des-
cartáveis feitos com material 
integralmente biodegradável.

No caso dos cosméticos com 
micropartículas de plástico, 
valem as mesmas proibições das 
sacolas e utensílios plásticos, 
além da proibição de registro. 

A exceção é para as sacolas e utensílios descartáveis feitos com material integralmente biodegradável.

M
ar

ce
lo

 C
am

ar
go

/A
B

r

M
ar

ce
lo

 C
am

ar
go

/A
B

r

Je
ff e

rs
on

 R
ud

y/
A

g.
Se

na
do

Proibição de canudos e sacolas 
plásticas na pauta do Senado

O Plenário do Senado terá sessão deliberativa hoje (7), para analisar uma pauta com 12 proposições

Essas micropartículas são usa-
das em vários produtos, como 
maquiagens, protetores solares 
e esfoliantes e podem se acumu-
lar nas águas de oceanos e rios.

Já no outro projeto, conforme 

a proposta, os editais de licitação 
para aquisição direta ou indireta 
de produtos e subprodutos de 
madeira nativa deverão prever a 
comprovação de sua procedência. 
Seja madeira para escoramento, 

toras, dormentes, mourões, 
lascas, pranchões, palanques e 
lenhas, ou subprodutos da ma-
deira nativa em forma laminada, 
aglomerada, prensada, compen-
sada ou desfolhada (Ag.Senado).

Líder quer aprovar reforma 
administrativa esta semana

coisas, identifi car e examinar 
movimentações financeiras 
suspeitas e comunicá-las às au-
toridades competentes perma-
neça sob sua responsabilidade.

“Eu trouxe uma boa notícia 
ao ministro Moro. Após ouvir 
os presidentes da Câmara e 
do Senado e o ministro da 
Casa Civil, Onix Lorenzoni, 
nós vamos manter o Coaf no 
Ministério da Justiça no nosso 
relatório”, antecipou Bezerra, 
destacando que a aprovação da 
sugestão depende do trabalho 

de convencimento dos parla-
mentares.

De acordo com Bezerra, 
nesse trabalho é preciso con-
vencer os parlamentares de 
que garantias legais estarão 
asseguradas caso a permanên-
cia do conselho no Ministério 
da Justiça seja aprovada. “É 
preciso oferecer argumentos 
no sentido de dar as garantias 
individuais e constitucionais 
aos que são alvo de investiga-
ções”, disse o líder do governo 
(ABr).

Moro pede oportunidade de 
trabalho a presos

bem como a órgãos públicos e 
empreendimentos de economia 
solidária, para que contratem 
pessoas privadas de liberdade 
que estejam cumprindo penas 
alternativas ou que já tenham 
deixado o sistema prisional.

A contratação dos presos é 
feita por meio de convênios que 
as empresas habilitadas a apoiar 
o trabalho de ressocialização 
assinam com os governos dos 
estados onde atuam. A certifi ca-
ção da habilitação é a obtenção 

do próprio Selo Resgata. Para 
obtê-lo, a empresa tem que 
contar com entre 1% e 3% de 
presos no total de mão de obra 
contratada, mediante o que, 
recebem algumas vantagens, 
como redução das despesas tra-
balhistas. Para o diretor-geral 
do Depen, Fabiano Bordignon, 
o maior benefício para os presos 
é a possibilidade de reduzir sua 
pena, já que, a cada três dias 
de trabalho, um dia é abatido 
da sentença a cumprir (ABr). 

A Justiça Federal em Brasília aceitou 
ontem (6) denúncia apresentada pelo 
MPF contra o ex-presidente Michel Temer, 
pelos crimes de organização criminosa 
e obstrução de Justiça; os ex-ministros 
Eliseu Padilha e Moreira Franco também 
fazem parte da denúncia. Com a decisão, 
todos passam à condição de réus no 
processo.

O MPF sustenta que Temer e parla-
mentares do PMDB participaram de um 
suposto esquema de corrupção envolvendo 
integrantes do partido na Câmara, com 
objetivo de obter vantagens indevidas em 
órgãos da administração pública. Parte das 
acusações foi baseada nos depoimentos de 
delação de Joesley Batista e Ricardo Saud, 
ex-executivos do grupo J&F.

Na denúncia, a defesa de Padilha afir-
ma que as acusações estão amparadas 
apenas em palavras dos delatores. Os 
advogados de Franco sustentam que o 
ex-ministro jamais participou de qual-
quer grupo para práticas de ilícitos. A 
defesa de Temer critica as delações e 
conduta de Janot à frente da investi-
gação (ABr).

Justiça aceita denúncia contra Temer, Padilha e Franco

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.
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NÃO CONSEGUE DECLARAR A DCTF-WEB
Empresa que não possui funcionário e entregou o cadastro do eSocial, 
não consegue declarar a DCTF-Web, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PRETENDE DEMITIR FUNCIONÁRIO QUE POSSUI APOSEN-
TADORIA ESPECIAL, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que não existe procedimento diferenciado na 
rescisão do empregado que tenha aposentadoria especial. Se 
a rescisão do contrato está partindo do empregador será uma 
dispensa sem justa causa normal, sendo devida as mesmas verbas 
rescisórias de uma dispensa sem justa causa.

FUNCIONÁRIO INAPTO PARA RETORNO AO TRABALHO
Funcionário afastado por acidente de trabalho, tendo seu benefício 
cessado pelo INS, entretanto o médico do trabalho informou como 
INAPTO para retorno ao trabalho, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRAZOS PARA ENTREGA
Quais os prazos para entrega da DCTF WEB e quais empresas estão 
obrigadas a enviar a partir de janeiro/2019? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DECLARAR O VALOR DAS HORAS EXTRAS
O valor das horas extras realizadas por funcionário deve ser decla-
rado na RAIS, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RETIRADA A TÍTULO DE PRÓ-LABORE
Produtor inscrito com CNPJ e em dia com as entregas do eSocial, deve 
obrigatoriamente fazer retirada a título de pró-labore? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •
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Ativo NE 31.12.18 31.12.17
Circulante 15.513 24.028
Disponibilidades 3.11 24 9
Aplicações Interfin. de Liquidez 3.11      1.251         999
Aplicações no mercado aberto 1.251 999

TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos    13.287    18.827
Carteira própria 4.1 12.398 16.880
Instrumentos financeiros derivativos 4.2 889 1.947

Operações de Crédito           20              -
Financiamento de títulos e valores mobiliários 20 -
Outros Créditos         581      3.845
Rendas a receber 4 4
Negociação e intermediação de valores 5 491 109
Diversos 6 86 3.732

Outros Valores e Bens 7         350         348
Outros valores e bens 320 320
Despesas antecipadas 30 28

Não Circulante    27.355    18.480
Realizável a Longo Prazo    26.779    17.676
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos 4.1    26.015    16.912
Carteira própria 593 158
Vinculados a prestação de garantia 25.422 16.754

Outros Créditos         764         764
Diversos 6 764 764

Investimentos 8.1           38           38
Outros investimentos 38 38
Imobilizado de Uso 8.2         510         763
Outras imobilizações de uso 3.787 3.748
(Depreciações acumuladas) (3.277) (2.985)

Intangível 8.2           28             3
Ativos Intangíveis 45 14
(Amortização acumulada)          (17)          (11)

Total do Ativo 42.868 42.508

Passivo NE 31.12.18 31.12.17
Circulante    23.045    24.798
Instrumentos Financeiros Derivativos 4.2    12.150      6.540
Instrumentos financeiros derivativos 12.150 6.540

Outras Obrigações    10.895    18.258
Fiscais e previdenciárias 9 1.852 1.993
Negociação e intermediação de valores 5 8.616 15.692
Diversas 9 427 573

Não Circulante      1.449      2.847
Exigível a Longo Prazo      1.449      2.847
Outras Obrigações      1.449      2.847
Fiscais e previdenciárias 9 1.386 2.744
Diversas 10 63 103

Patrimônio Líquido    18.374    14.863
Capital: 11.1    35.000    35.000
De Domiciliados no país 35.000 35.000

Ajustes de avaliação patrimonial (1.192) (2.664)
(Prejuízos acumulados)   (15.434)   (17.473)

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 42.868 42.508

 2º Sem-18      31.12.18      31.12.17
Receitas de Intermediação Financeira 2.501 3.379 1.691
Operações de crédito 7 8 4
Resultado de operações com
  títulos e valores mobiliários 2.596 3.669 1.990
Resultado com instrumentos
  financeiros derivativos (102) (298) (303)

Despesas da Intermediação Financeira                   -                  -              100
Provisão p/ créditos de liquidação duvidosa - - 100

Resultado Bruto da
  Intermediação Financeira 2.501 3.379 1.791
Outras Receitas/
  Despesas Operacionais          (4.683)         (9.140)       (26.024)
Receitas de prestação de serviços 822 1.639 1.572
Despesas de pessoal (1.604) (3.281) (3.106)
Outras despesas administrativas (3.240) (6.116) (6.294)
Despesas tributárias (429) (690) (19.181)
Outras receitas operacionais 14 67 3.526
Outras despesas operacionais (246) (759) (2.541)

Resultado Operacional (2.182) (5.761) (24.233)
Resultado Não Operacional -  - (342)
Resultado Antes da Tributação
  sobre o Lucro E Participações (2.182) (5.761) (24.575)
Imposto de Renda e Contribuição Social - - 14.010
IRPJ - Ativo fiscal diferido - - 7.783
CSLL - Ativo fiscal diferido                   -                  -          6.227
Lucro Líquido (Prejuízo)
  do Exercício/Semestre          (2.182)         (5.761)       (10.565)
Nº de cotas.........................................: 58.000.000 58.000.000 58.000.000
Lucro/(Prejuízo) por cota ............R$ (0,04) (0,10) (0,18)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional: A Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda
(“Corretora”) tem por objeto social operar em Bolsa de Valores à vista, opções,
termo e futuros com títulos e valores mobiliários de negociação autorizada, prestar
serviços de assessoria ou assistência técnica nos mercados financeiros e de capi-
tais e exercer atividades expressamente autorizadas pela Comissão de Valores
Mobiliários – CVM e pelo Banco Central do Brasil. 2. Base de elaboração e apre-
sentação das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis foram
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, requeridas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017,
as quais levam em consideração as disposições contidas na Lei das Sociedades por
Ações - Lei nº 6.404/76 alterada pelas Leis nos 11.638/07 e 11.941/09, além das
normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. Foram
adotados para fins de divulgação os pronunciamentos, as orientações e as interpre-
tações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis homologados pelos
órgãos reguladores relacionados ao processo de convergência contábil internacio-
nal que foram aprovados pelo Conselho Monetário Nacional e Banco Central do
Brasil e estão consubstanciados no Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional (COSIF). Na elaboração das demonstrações contábeis são
utilizadas, quando aplicável, estimativas e premissas na determinação dos montan-
tes de certos ativos, passivos, receitas e despesas de acordo com as práticas
contábeis vigentes no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil. Essas estimativas e premissas foram consideradas na
mensuração de provisões para perdas com operações de crédito e para contingên-
cias, na determinação do valor de mercado de instrumentos financeiros derivativos,
de outras provisões e sobre a determinação da vida útil de determinados ativos. Os
resultados efetivos podem ser diferentes das estimativas e premissas adotadas.
Essas demonstrações contábeis foram aprovadas pela diretoria e autorizadas a
serem divulgadas em 31 de janeiro de 2019. 3. Principais práticas contábeis: As
principais práticas adotadas para a elaboração dessas demonstrações contábeis
são as seguintes: 3.1. Apuração do resultado: O regime de apuração do resultado
é o de competência. 3.2. Aplicações interfinanceiras de liquidez: Representadas
por operações compromissadas, remuneradas a taxas pré-fixadas, lastreadas em
títulos públicos, demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos
decorridos, calculados em base pela SELIC. 3.3. Títulos e valores mobiliários: De
acordo com a Circular nº 3.068/01 do Banco Central do Brasil (BACEN) e regula-
mentação complementar, os títulos e valores mobiliários são classificados de acor-
do com a intenção de negociação pela Administração em três categorias específi-
cas, atendendo aos seguintes critérios de contabilização: • Títulos para negocia-
ção - adquiridos com o objetivo de serem ativa e, frequentemente, negociados, são
ajustados pelo valor de mercado, em contrapartida ao resultado do período; • Títulos
disponíveis para venda - que não se enquadrem como para negociação nem como
mantidos até o vencimento, são ajustados ao valor de mercado em contrapartida a
conta destacada do patrimônio líquido, deduzidos dos efeitos tributários; • Títulos
mantidos até o vencimento - adquiridos com a intenção e a capacidade financeira
para sua manutenção em carteira até o vencimento, são avaliados, pelo custo de
aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do
período. 3.4. Instrumentos financeiros derivativos: Os Instrumentos Financei-
ros Derivativos registrados em contas patrimoniais estão basicamente distribuídos
da seguinte forma: • Operações a Termo, Ativas e Passivas: Os saldos referem-
se a contratos para negociação de ações com prazos determinados e valorizados
ao preço de mercado. • Vendas de Opções Venda - Posição Lançadora: O saldo
refere-se a opções contratadas em prazos, taxas e montantes compatíveis, sendo
que o valor contábil equivale ao de mercado. 3.5. Negociação e intermediação de
valores: Demonstrada pelo saldo das operações de compra ou venda de títulos e
valores a receber realizadas na BM&F BOVESPA S.A., por conta de clientes pen-
dentes de liquidação dentro dos prazos regulamentares ou de vencimento dos con-
tratos. 3.6. Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa: As provisões
para créditos de liquidação duvidosa são feitas com base na análise das operações

em aberto, dos riscos específicos e globais da carteira, bem como as diretrizes do
Banco Central do Brasil (Art. 6º da Resolução nº 2.682 de 21/12/1999). Em 31 de
dezembro de 2018 e 2017 não haviam provisões para crédito de liquidação duvidosa.
3.7. Demais ativos circulantes e não circulantes: São apresentados pelo valor de
realização incluindo, quando aplicável, as variações monetárias, bem como os
rendimentos auferidos até a data do balanço: • Investimentos: Os investimentos
são demonstrados ao custo de aquisição, representados por Títulos Patrimoniais da
Bolsa Brasileira de Mercadorias BBM. • Imobilizado de uso: são registrados pelo
custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear, com base em
taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens, sendo de 20%
a.a. para “Sistema de processamento de dados e Sistema de transportes” e de 10%
a.a. para as demais contas; • Intangível: são registrados os direitos adquiridos que
tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Corretora ou exer-
cidos com essa finalidade. São representados por softwares, registrados pelo custo
de aquisição e amortizados pelo método linear, com base em taxas que levam em
consideração a vida útil e econômica dos bens, sendo utilizada a taxa de 20% a.a.
3.8. Passivos circulantes e não circulantes: 3.8.1. Demais passivos circulantes
e não circulantes: São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis,
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetári-
as e/ou cambiais incorridas até a data dos balanços. 3.8.2. Provisões: Uma provi-
são é reconhecida no balanço quando a Corretora possui uma obrigação legal ou
constituída como resultado de um evento passado onde é provável que um recurso
econômico seja requerido para saldar a obrigação e os montantes envolvidos forem
mensuráveis com suficiente segurança. As provisões são registradas tendo como
base as melhores estimativas do risco envolvido. 3.9. Provisão para imposto de
renda e contribuição social: A provisão para o imposto de renda é constituída à
alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os lucros
que excederem R$ 240 no ano. E, a provisão para contribuição social está sendo
calculada à alíquota de 20%, após efetuados os ajustes determinados pela legislação
fiscal. 3.10. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais: As contingên-
cias ativas e passivas e obrigações legais, fiscais e previdenciárias são avaliadas,
reconhecidas e demonstradas de acordo com os critérios definidos na Resolução
nº 3.823/09 do CMN. Os passivos contingentes são reconhecidos quando, baseado
na opinião de assessores jurídicos, for considerado provável o risco de perda de
uma ação judicial ou administrativa, gerando uma provável saída de recursos para
a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis
com suficiente segurança. As obrigações legais, fiscais e previdenciárias são de-
mandas judiciais onde estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade
de alguns tributos (impostos e contribuições). Estão reconhecidos e provisionados,
independentemente, da avaliação das chances de êxito no curso do processo judi-
cial. Os ativos contingentes são reconhecidos quando a Administração possui total
controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis,
sobre as quais não cabem mais recursos. 3.11. Caixa e equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda
nacional e aplicações interfinanceiras de liquidez, cujo vencimento das operações
na data de efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco
insignificante de mudança de valor justo, que são utilizados pela Corretora para
gerenciamento de seus compromissos de curto prazo:

    2018     2017
Disponibilidades   24 9
Caixa   1 -
Depósitos bancários   23 9
Aplicações interfinanceiras liquidez   1.251   999
Títulos públicos – Letras do Tesouro Nacional (LTN)   1.251 -
Títulos públicos – Letras Financeiras do Tesouro (LFT)            -       999
Total de caixa e equivalente de caixa   1.275   1.008
4. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos: 4.1.
Títulos e valores mobiliários: Os títulos e valores mobiliários em 31 de dezembro

de 2018 e 2017 estão classificados na categoria de disponíveis para venda; são
contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos contratados:
Títulos disponíveis para venda     2018     2017
Curto Prazo
Carteira própria   12.398   16.880
Ações em Companhias Abertas   12.388   16.527
Letras Financeiras do Tesouro         10       353
Total da carteira – Curto Prazo  12.398  16.880
Longo Prazo
Carteira própria   593   158
Letras Financeiras do Tesouro - LFT   593   158
Vinculados a prestação de garantia   25.422   16.754
Ações em Companhias Abertas   14.998   6.526
Letras Financeiras do Tesouro - LFT   59   93
Fundo de Inv. Liquidez Câmara BM&FBOVESPA  10.365  10.135
Total da carteira – Longo Prazo  26.015  16.912
Total dos títulos e valores mobiliários  38.413  33.792
4.2. Instrumentos financeiros derivativos: Nos exercícios encerrados em 31 de
dezembro de 2018 e 2017, havia operações em instrumentos financeiros derivativos
composto abaixo:
Ativo Circulante     2018     2017
Instrumentos financeiros derivativos   889   1.947
Compras a Termo – operações com ações   723   1.930
Compra de Opções de compra   142  9
Compra de Opções de venda   24  8
Passivo Circulante
Instrumentos financeiros derivativos   12.150   6.540
Obrigações por compra a Termo   806   1.856
Venda de Opções de compra   6.987   2.654
Venda de Opções de venda   4.357   2.030
5. Outros créditos e outras obrigações - negociação e intermediação de
valores
Ativo circulante     2018     2017
Outros créditos
Negociação e intermediação de valores (a)       491       109
Devedores conta liquidações pendentes   35   36
Caixas de registro e liquidação   456   73
Passivo circulante
Outras obrigações
Negociação e intermediação de valores (a)    8.616  15.692
Credores conta liquidação pendente   8.616   15.121
Outras obrigações por negociação e intermediação -   571
(a) Débitos e créditos decorrentes das relações com o mercado (sistema e clientes)
relativamente à negociação de valores (títulos, ações, mercadorias e ativos finan-
ceiros) por conta própria e por conta de terceiros.
6. Outros créditos – diversos     2018     2017
Circulante         86    3.732
Devedores por compra de valores e bens (*) -   3.533
Impostos a compensar   77   187
Adiantamentos e antecipações 8   12
Devedores diversos País 1 -
Realizável a longo prazo       764       764
Depósito judicial (Nota nº 10)   764   764
7. Outros Valores e Bens     2018     2017
Circulante       350       348
Bens não de uso próprio (*)   320   320
Despesas antecipadas   30   28
(*) Refere-se a imóvel situado na Av. Tancredo Neves.
8. Investimentos, Imobilizado e Intangível
8.1 Investimentos     2018     2017
Outros Investimentos         38         38
Títulos Patrimoniais - BBM (Bolsa Brasileira de Mercadorias)   38   38
8.2. Imobilizado e Intangível 2018      2017

Depreciação/
 amortização Saldo Saldo

Imobilizado Custo    acumulada líquido líquido
Instalações   1.449   (1.403)   46   168
Móveis e equipamentos de uso   440   (406)   34   63
Sistema de comunicações equipamentos   146   (139)   7 5
Sistema de processamento de dados   1.225   (1.141)   84   86
Sistema de transporte      527                (188)        339        441

  3.787   (3.277)   510   763
Intangível
Software         45                  (17)          28            3

  45   (17)   28 3
9. Outras obrigações     2018     2017
Circulante
Fiscais e previdenciárias    1.852    1.993
Impostos e contribuições a recolher   1.852   1.993
Diversas       427       573
Obrigações por aquisição de bens e direitos -   104

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2º Sem-18 31.12.18 31.12.17
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre e exercício (2.182) (5.761) (10.565)
Depreciações e amortizações 146 298 271
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - - 3.885
Ajustes de avaliação patrimonial (126) 94 2.268
Provisão de impostos no resultado                 -             -  (14.010)

        (2.162)     (5.369)  (18.151)
Variação de Ativos e Obrigações         (4.786)     (1.996)  (11.581)
(Aumento) redução em TVM e
  instrumentos financeiros derivativos (1.466) (2.185) (32.767)
(Aumento) redução em operações de crédito 848 (20) 282
(Aumento) redução de outros créditos (363) 3.155 (6.037)
(Aumento) redução de outros valores e bens (10) (2) 1.813
Aumento (redução) em TVM e
  instrumentos financeiros derivativos 2.195 5.610 6.540
Aumento (redução) em outras obrigações (6.004) (8.658) 18.588
Imposto de renda e contribuição social pagos               14         104             -
Caixa líquido proveniente
  das atividades operacionais         (6.948)     (7.365)  (29.732)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Alienações de:
Investimentos - - 487
Imobilizado de uso - - 13

Inversões em:
Imobilizado de uso (57) (137) (471)
Inversões líquidas no intangível               (5)         (31)         (14)

Caixa líquido usado nas
  atividades de investimento              (62)       (168)           15
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento pelo rateio de prejuízos          3.800      7.800    10.300
Caixa líquido usado nas
  atividades de financiamento          3.800      7.800    10.300
Aumento líquido de caixa
  e equivalentes de caixa         (3.210)         267  (19.417)
Caixa e equivalentes de caixa
  no início do semestre/exercício 4.485 1.008 20.425
Caixa e equivalentes de caixa
  no fim do semestre/exercício 1.275 1.275 1.008

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em con-
junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento pro-
fissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e exe-
cutamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opi-
nião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas inten-
cionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a audi-
toria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstânci-
as, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Corretora. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis

Aos Srs. Diretores Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda. São Paulo
- SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Novinvest Corretora
de Valores Mobiliários Ltda., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a po-
sição patrimonial e financeira da Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda.
em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de
caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil – Bacen. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas respon-
sabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contá-
beis”. Somos independentes em relação à Corretora, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas nor-
mas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredita-
mos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações con-
tábeis e o relatório do auditor: A administração da Corretora é responsável por
essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa

opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administra-
ção e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse rela-
tório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsa-
bilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse
relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis
ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que
há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comu-
nicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da
administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A admi-
nistração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons-
trações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil apli-
cáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil –
Bacen e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demons-
trações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade
da Corretora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos re-
lacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração preten-
da liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alter-
nativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela
governança da Corretora são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do
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Reservas Ajustes de Lucros ou
Capital Reserva Reserva de Reserva de Especiais Avaliação Prejuízos

Eventos                                             . Realizado      Legal Contingência    Expansão de Lucros Patrimonial Acumulados     Total
Saldos em 01.07.2018 35.000 - - - - (3.412) (17.052) 14.536
Rateio de Prejuízos - - - - - - 3.800 3.800
Ajustes ao valor de mercado
  - TVM e Derivativos - - - - - 2.220 - 2.220
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre                  -              -                        -                    -                  -                    -              (2.182)   (2.182)
Saldos em 31.12.2018        35.000              -                        -                    -                  -           (1.192)            (15.434)   18.374
Mutações do Semestre:                  -              -                        -                    -                  -             2.220                1.618     3.838
Saldos em 01.01.2018 35.000 - - - - (2.664) (17.473) 14.863
Rateios de Prejuízos - - - - - - 7.800 7.800
Ajustes ao valor de mercado
  - TVM e Derivativos - - - - - 1.472 - 1.472
Lucro líquido/ (prejuízo) do exercício                  -              -                        -                    -                  -                    -              (5.761)   (5.761)
Saldos em 31.12.2018        35.000              -                        -                    -                  -           (1.192)            (15.434)   18.374
Mutações do Exercício:                  -              -                        -                    -                  -             1.472                2.039     3.511
Saldos em 01.01.2017 58.000 4.716 10.000 2.160 3.386 (4.932) (60.470) 12.860
Ajustes ao valor de mercado
  - TVM e Derivativos - - - - - 2.268 - 2.268
Redução de capital (23.000) - - - - - 23.000 -
Absorção de Prejuízos - (4.716) (10.000) (2.160) (3.386) - 30.562 10.300
Lucro líquido/ (prejuízo) do exercício                  -              -                        -                    -                  -                    -            (10.565) (10.565)
Saldos em 31.12.2017        35.000              -                        -                    -                  -           (2.664)            (17.473)   14.863
Mutações do Exercício:       (23.000)     (4.716)             (10.000)           (2.160)         (3.386)             2.268              42.997     2.003

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - (Em milhares de reais)

    2018     2017
Despesas com pessoal   141   137
Outras despesas administrativas   286   332
Exigível a longo prazo
Fiscais e previdenciárias    1.386    2.744
Impostos e contribuições a recolher (*)   1.386   2.744
Diversas         63       103
Provisão para passivos contingentes (Nota nº 10)   63   103
(*) Refere-se, substancialmente, a parcelamento do processo REFIS sobre desmu-
tualização da BM&FBOVESPA.
10. Contingências: Anteriormente, a Corretora entrou com pedido de parcelamento
de débitos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, firmando adesão ao
REFIS no total R$ 20.108 para regularização de pendências referentes ao Imposto
de Renda e Contribuição Social sobre ganhos obtidos na desmutualização da Bovespa
/ BM&F, sendo que em 31 de dezembro de 2018 o balanço contemplava o saldo de
R$ 3.100 (R$ 4.387 em 2017). A Corretora é parte envolvida em processos de
natureza fiscal, trabalhista e cível, cujas obrigações são resultantes de eventos
passados e sua existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou
mais eventos futuros incertos não totalmente sobre o controle da instituição. No
exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foi provisionado em “Outras Obrigações
– Diversas” o montante de R$ 63 (R$ 103 em 2017) referente aos processos:
Trabalhistas     2018     2017
Reclamação trabalhista -   40
Cíveis
Processo Claudio Ramos         63         63
Total   63   103
10.1. Perdas possíveis não provisionadas no balanço: A Corretora é parte en-
volvida em ações de natureza fiscal e cível, envolvendo riscos de perda classifica-
dos pela Administração como possíveis, com base na avaliação de seus consulto-
res jurídicos, para as quais não há provisão constituída, conforme composição e
estimativa a seguir:

    2018     2017
Fiscal   408   3.845
Cível    2.702    2.823
Total   3.110   6.668
11. Patrimônio líquido: 11.1. Capital social: O capital social de R$ 35.000, está
representado por 58.000.000 de cotas, totalmente subscrito em moeda corrente
nacional do País. Em 25 de agosto de 2017 foi deliberado pelos sócios a redução do
capital social de R$ 58.000 para R$ 35.000, ou seja, uma redução de R$ 23.000 com
a consequente redução proporcional do valor nominal das suas respectivas cotas no
montante de R$ 0,6034 cada uma. A redução foi deliberada decorrente de perdas
apresentadas pela Corretora e para amortização dos prejuízos acumulados. A re-
ferida redução de capital social foi homologada pelo Banco Central do Brasil em 14
de março de 2018. 11.2. Reservas de lucros: A constituição de reservas de lucros
é feita no exercício social. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018
houve rateio de prejuízos no qual os sócios aportaram R$ 7.800. No exercício en-
cerrado em 31 de dezembro de 2017 foi feita a absorção das reservas de lucros para
amortizar o prejuízo acumulado na Corretora, no montante de R$ 20.262. 12. Tran-
sações com partes relacionadas: As operações entre partes relacionadas são
efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de mercado, vigentes nas res-
pectivas datas e em condições de comutatividade. Os saldos das operações ativas,
passivas, de receitas e despesas envolvendo partes relacionadas são os seguintes:

                          2018                           2017
Ativo/ (Passivo) Ativo/ (Passivo)

Receita/ (Despesa) Receita/ (Despesa)
Negociação e intermediação de valores
Devedores/ (Credores) conta de liquidação pendente
Diretores e sócios   (516)   (7.966)
Despesas Administrativas -
   Serviços Técnicos Especializados
EKS Assessoria Empresarial (Diretores)   (638)   (661)
SARS Assessoria Empresarial (Diretores)   (649)   (661)
12.1. Remuneração com pessoal chave da administração: No exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2018, a Corretora despendeu o montante de
R$ 705 (R$ 635 em 2017) como remuneração às pessoas-chave da Adminis-
tração. 13. Risco Operacional: A gestão de risco operacional é definida como
a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha ou inadequação de
processos internos, sistemas, comportamento humano ou eventos externos,
que podem ocorrer em qualquer etapa de um processo operacional de uma
instituição financeira. Em atendimento à Resolução nº 4.557/2017 do Banco
Central do Brasil, a Corretora instituiu a estrutura de gerenciamento capacitada
para identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar seus riscos, inclusive
aqueles decorrentes de serviços terceirizados. 14. Gerenciamento da Estru-
tura de Capital: Em atendimento à Resolução nº 4.557/2017 do Banco Central
do Brasil, a instituição adotou política de gerenciamento de capital mediante
procedimentos que visam assegurar de modo abrangente e compatível com os
riscos incorridos, de acordo com a natureza e complexidade dos produtos e
serviços oferecidos a seus clientes. 15. Risco de Mercado: O risco decorrente
da exposição de suas operações às flutuações nas cotações de ações (compra
e venda de ações) é gerenciado por meio de políticas de controle que incluem
a determinação de limites operacionais e monitoramento das exposições líqui-
das consolidadas por ações. 16. Ouvidoria: O componente organizacional de
ouvidoria encontra-se em funcionamento e sua estrutura atende as disposições
estabelecidas por meio de Resolução CMN nº 4.433, de 23 de julho de 2015. Reinaldo Dantas - CRC 1SP 110.330/O-6  -  C.P.F. nº 768.955.998-00

DIRETORIA
José Oswaldo Morales Júnior - Diretor Presidente

CONTADOR

utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências
de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Corretora. Se concluirmos que existe incerteza re-
levante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as res-
pectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Corretora a não mais se
manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estru-
tura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Co-
municamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signi-
ficativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos con-
troles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 20 de março de 2019

Binah SP Auditores Independentes
CRC 2SP 009.597/O-8

Novinvest CorNovinvest CorNovinvest CorNovinvest CorNovinvest Corrrrrretora de Vetora de Vetora de Vetora de Vetora de Valoraloraloraloralores Mobiliários Ltda.es Mobiliários Ltda.es Mobiliários Ltda.es Mobiliários Ltda.es Mobiliários Ltda.
C.N.P.J. nº 43.060.029/0001-71

Balanços Patrimoniais - (Em milhares de reais) Demonstrações dos Resultados - (Em milhares de reais) Demonstração dos Fluxos de Caixa Pelo Método Indireto
(Em milhares de reais)

Demonstração do Resultado Abrangente - (Em milhares de reais)

 2º Sem-18      31.12.18      31.12.17
Resultado do semestre/exercício (2.182) (5.761) (10.565)
Resultado abrangente 2.220 1.472 2.268
Ajustes de avaliação patrimonial           2.220           1.472           2.268

Resultado Abrangente Total                38         (4.289)         (8.297)

Novatecna Consolidações e Construções S/A.
CNPJ/MF nº 43.072.438/0001-98 - NIRE. 35.300.116.615
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2.019, às 10 (dez) horas, na sede social
da Companhia, situada à Rua Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança, 349, Vila
Jaguara, CEP. 05117-001, nesta cidade de São Paulo, dispensada a publicação dos
Editais de Convocação e Avisos a que se refere o artigo 124 da Lei 6.404/76, em vista da
presença da totalidade dos acionistas convocados por carta-convocação, da qual cons-
tou a ordem do dia, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária dos acionis-
tas da Novatecna Consolidações e Construções S/A. Constatada a presença dos Direto-
res, Miriano Rolando Pieroni e Silvio Souza Pieroni e em atendimento ao artigo 134, pará-
grafo 1º da Lei nº 6.404/76, foi escolhido para presidir a Assembleia o acionista Miriano
Rolando Pieroni, que convidou a mim, Marília Perez Domingues, para servir como secre-
tária, ficando assim composta a mesa diretora dos trabalhos. A seguir foram sucessiva-
mente examinados, discutidos e votados todos os assuntos constantes da pauta, regis-
trando-se as seguintes deliberações tomadas por voto unânime: I. Aprovados com
abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração e as demonstrações
financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2.018, tempestiva-
mente publicados nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no Jornal “Empresas
& Negócios”, simultaneamente no dia 22 de março do ano em curso; II. Autorizado o paga-
mento de dividendos no corrente exercício de 2.019 aos acionistas, a critério da Diretoria,
sendo ratificados e aprovados os pagamentos já efetuados até a data desta Assembleia.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta Ata, que
depois de lida e achada conforme vai pelos presentes assinada, ficando consignado que
em todas as deliberações deixaram de votar os legalmente impedidos. São Paulo, 26 de
Março de 2.019. (assinaturas) Miriano Rolando Pieroni - Presidente da Mesa; Marília
Perez Domingues - Secretária da Mesa. Os acionistas: Miriano Rolando Pieroni e
Silvio Souza Pieroni. Certificamos que esta ata e a lista de presença de acionistas que
a instrui, conferem com os originais constantes dos livros da sociedade. Miriano Rolando
Pieroni - Presidente da Mesa, Marília Perez Domingues - Secretária da Mesa.
JUCESP nº 203.330/19-5 em 11.04.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. COOPERGOGI COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA

MÉDICA EM OBSTETRICIA E GINECOLOGIA
Assembleia Geral Ordinária

São convocados os senhores associados, para a Assembleia Geral Ordinária, que se
realizará no dia 17 (dezessete) de Maio de 2.019, na Rua Francisco Dias Velho, 587,
às 18:00 horas em 1ª (primeira) convocação, às 19:00 horas, em 2ª (segunda) convo-
cação e às 20:00 horas em 3ª (terceira) convocação, para discutir a seguinte ordem
do dia:- 1) Leitura do Relatório Anual do Parecer do Conselho Fiscal; exame, discussão
e votação do Balanço Geral e das Contas do Exercício de 2.018 e deliberação quanto
ao Resultado do Exercício de 2.018; 2) Renovação do Conselho Fiscal; 3) Assuntos
Gerais. Na data em que é feita esta convocação a Coopergogi Cooperativa de
Assistencia Médica em Obstetricia e Ginecologia, conta com 19 associados.

São Paulo, 03 de Maio de 2.019.
Dr. Reynaldo Augusto Machado - Diretor Presidente

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0020528-32.2012.8.26.0100 (USUC 493). A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Maria Antonieta 
Conti Chiara, Herdeiros de José Libero Chiara, a saber: Antônio Fernando Chiara, Maria Teresa 
Chiara Monteiro Inácio, Leopoldo Monteiro Inácio; Sócios / Diretores da Nabor S/A 
Empreendimentos Imobiliários, a saber: Miguel Barbieri, Domingos Giafredo, Renato Mauro 
Antônio Giafredo, Achiles Nicolau Moura, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Paulo dos 
Santos, João dos Santos Filho, Maria Angelica Guidolin dos Santos, Mariangela Valentini dos 
Santos, Paula Valentini dos Santos, Roberta Valentini dos Santos, Marcelo Valentini dos Santos 
e Carolina Valentini Nastri, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre 
a unidade autônoma consistente no apartamento nº 71, localizado no 7º andar ou 8º pavimento do 
Conjunto Monumental Vila Nova, situado na Avenida Santo Amaro, nºs 1.805, 1.823 e 1.817 - São 
Paulo SP, com área útil de 69,99 m², área comum de 11,556 m², totalizando uma área construída de 
81,546 m², e correspondendo-lhe a quota ideal de 11,497 m², no solo e demais áreas de uso e 
destinação comuns do prédio, contribuinte nº 041.094.0108-9, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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. 

2ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1010487-12.2014.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a THAIS ALMEIDA DOS SANTOS, Brasileiro, CPF 347.426.588-17, que lhe foi proposta uma ação 
Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais Ltda, alegando em síntese: que é credora da 
requerida pela importância de R$ 8.214,80, representado por contrato de prestação de serviços 
educacionais, cujo valor atualizado do débito é R$ 16.715,52. 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, 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 afixado e publicado na forma da lei. 

7ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003009-28.2015. 
8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Carina Bandeira Margarido Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CINTIA 
DOMINGUES DE MELO, Brasileira, CPF 369.358.118-56, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: ser 
credora da requerida no valor de R$26.360,61 (fev/2015) a ser devidamente atualizado, oriundos das 
mensalidades do ano de 2010 e ao saldo de confissão de dívida, vencidos e não pagos do Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes. Encontrando-se a requerida em lugar 
ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de fevereiro de 2019. 

Engepack Embalagens São Paulo S.A.
CNPJ/MF: 59.791.962/0001-59 - NIRE: 35.300.328.108

Certidão de Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 29 de Março de 2019

Data, Hora e Local: Aos 29 dias do mês de março do ano de 2019, às 14:00 horas, na Praça Pio 
X, n° 98, 9° andar, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.091-040. Presenças: Presentes os membros do 
Conselho de Administração abaixo assinados, sob a presidência do Sr. Lucio José Santos Junior,
secretariado pelo Sr. Rui Flávio Alves Barreto, Diretor da Companhia. Presente, também, o Diretor da 
Companhia, Sr. Ivo Cesar dos Santos de Saldanha. Ordem do Dia: 1) Apreciação das demonstrações 
financeiras, do relatório da administração e do parecer dos auditores independentes da Companhia,
relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2018; 3) Destinação dos resultados do exercício 
social encerrado em 31.12.2018; 4) Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; 
5) Pagamento de PLR/Gratificação aos empregados e diretores da Companhia; 6) Eleição de 
Diretoria; 7) O que ocorrer. Deliberações: 1) Após a apresentação realizada, análise e discussão dos 
documentos elaborados pela Administração, o Conselho analisou, sem ressalvas, as Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício social; 2) Após análise da documentação correlata, o Conselho se
manifestou favoravelmente e sem ressalvas ao Relatório da Administração, às contas da Diretoria e 
às Demonstrações Financeiras com parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício
social findo em 31.12.2018; 3) Após análise dos documentos referidos no item anterior, bem como 
das justificativas da administração da Companhia, o Conselho encaminhou à Assembleia Geral de 
Acionistas a proposta constante das Demonstrações Financeiras de 31.12.2018, consistente na
aprovação de que o lucro líquido apurado pela Companhia no exercício de 2018, no montante total de 
R$ 30.036.362,24, tenha a seguinte destinação: i) o montante de R$ 1.501.818,11 para reserva legal;
ii) O valor remanescente, de R$ 28.534.544,13, acrescido da realização de reserva de reavaliação de 
ativos, no montante de R$ 237.857,44, no valor total de R$ 28.772.401,57, à constituição de reserva 
de incentivo fiscal; 4) O Conselho autorizou o seu Presidente a convocar Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária para deliberar sobre: a) Exame do Relatório da Administração, bem como das demais 
Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em
31.12.2018; b) Destinação dos resultados da Companhia; c) Fixação da remuneração global anual 
dos administradores; 5) Ratificado o pagamento de PLR/Gratificação aos empregados da Companhia, 
no valor global total de R$ 3.666.000,00; 6) O Conselho reelegeu para compor a Diretoria da 
Companhia, pelo prazo de 2 (dois) anos, os senhores Lucio José Santos Junior, brasileiro, casado,
inscrito no CPF/MF sob n° 847.724.337-91 e portador do RG 08.146.034-16 SSP/BA, que exercerá 
o cargo de Diretor Superintendente; Rui Flávio Alves Barreto, brasileiro, solteiro, administrador de
empresas, portador do RG n° 4548074 SSP/BA e CPF n° 576.539.505-82, que exercerá o cargo de
Diretor sem designação específica; Ivo Cesar dos Santos de Saldanha, brasileiro, casado, engenheiro
mecânico, portador do RG 2.099.168 SSP/BA e inscrito no CPF sob n° 379.688.585-34, que exercerá o
cargo de Diretor sem designação específica, todos com endereço profissional à Quadra 03 do SESFI,
CIA Sul, CEP: 43700-000, Simões Filho, BA e Andre Philippe Mattias Lindner Krepel, brasileiro, 
casado, Administrador, portador do RG n° 07.637.129-3 SECC/RJ e inscrito no CPF n° 003.679.127-
08 que exercerá o cargo de Diretor sem designação específica, com endereço comercial à Praça Pio 
X, n° 98, 9° andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.091-040. Os Diretores reeleitos declaram, 
para efeito do disposto no artigo 37, inciso II, da Lei n° 8.934 de 18/11/94 e de acordo com o disposto
no parágrafo 1° do artigo 147, da Lei n° 6.404/76, que não estão impedidos de exercer o comércio
ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, após lida e achada
conforme, vai assinada por todos os presentes, autorizando-se o Secretário a extrair as certidões 
necessárias. Assinaturas: Presidente: Lucio José Santos Junior; Secretário: Rui Flávio Alves Barreto 
e os conselheiros Andre Philippe Mattias Lindner Krepel, Diogo Guttman Mariani e Mauro César Silva
Cunha. Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro - RJ, 29 de março de 2019. 
Rui Flávio Alves Barreto - Secretário.Registrada na JUCESP sob o n° 236.340/19-0 em 30.04.2019

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 B

D
E8

-4
E8

0-
4A

E2
-6

B9
5.



São Paulo, terça-feira, 07 de maio de 2019Página 6
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Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

 

Distrito - Sapopemba
Alfredo de Oliveira Santos Neto - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LUCIANO ANDRADE SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de infraestrutura, nascido em Jequié, BA, no dia (09/07/1982), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Ferreira dos Santos e de Leciene Lima Andrade dos 
Santos. A pretendente: MARIA PEREIRA FELIX, estado civil solteira, profi ssão doméstica, 
nascida em Petrolina, PE, no dia (25/12/1974), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Cicero Felix Pereira e de Lourdes Pereira Felix.

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: JOÃO SOUSA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, 
nascido em Araci, BA, no dia (25/06/1975), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Nicanor Castro dos Santos e de Luiza de Sousa Santos. A pretendente: 
AURESINA VIEIRA DA ROCHA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
João do Paraíso, MG, no dia (02/10/1972), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Carolino de Oliveira Rocha e de Izabel Vieira da Rocha.

O pretendente: CICERO LAURINDO GUERRA, estado civil divorciado, profi ssão vigi-
lante, nascido em Delmiro Gouveia, AL, no dia (27/01/1976), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Laurindo Sobrinho e de Necí Pereira 
da Silva. A pretendente: MARIA JAILDA LIMA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em São José da Tapera, AL, no dia (12/04/1982), residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Claudino da Silva e de Genilda 
Evangelista de Lima Silva.

O pretendente: AVANIR ALMEIDA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
montador, nascido em Encruzilhada, BA, no dia (21/01/1971), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hermelino Abade dos Santos e de Maria de 
Lourdes Almeida dos Santos. A pretendente: ANA LUCIA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Boca da Mata, AL, no dia (08/09/1978), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Santiago dos Santos e de 
Maria Anunciada Rodrigues.

O pretendente: LEONARDO DE MORAIS MATIAS, estado civil divorciado, profi ssão 
analista de sistemas, nascido nesta Capital, SP, no dia (03/07/1988), residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Paulino Matias e de Joaquina 
Francisca de Morais Matias. A pretendente: LUANA MARIA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de cobrança, nascida nesta Capital, SP, no dia (27/05/1990), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Nelson de Oliveira 
e de Maria Severina da Silva.

O pretendente: BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
porteiro, nascido em Catende, PE, no dia (25/09/1967), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fausto Francisco da Silva e de Julia Maria da Silva. A 
pretendente: ROSENILDA CORREIA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão empregada 
doméstica, nascida em Belém de Maria, PE, no dia (16/02/1972), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosalvo Correia de Lima e de Maria José da Silva.

O pretendente: MANOEL FRANCISCO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão comer-
ciante, nascido em Belém de Maria, PE, no dia (14/04/1961), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fausto Francisco da Silva e de Julia Maria da 
Silva. A pretendente: MARIA LUCIA BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Murici, AL, no dia (15/03/1961), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Aristeu Barbosa da Silva e de Luzia Quiteria Correia.

O pretendente: CÍCERO CLEMENTINO DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Betânia, PE, no dia (28/05/1995), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cícero Clementino da Silva e de Maria do Socorro 
de Jesus. A pretendente: SUELI MARCELINO DOS SANTOS, estado civil divorciada, pro-
fi ssão costureira, nascida nesta Capital, SP, no dia (06/01/1959), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Mariano dos Santos e de Ruth Marcelino.

O pretendente: CRISTIANO DA SILVA FRANCO, estado civil divorciado, profi ssão 
técnico em iluminação, nascido nesta Capital, SP, no dia (19/05/1986), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Aparecido Franco e de Maria 
Natalina da Silva Franco. A pretendente: GLEICEANE CONCEIÇÃO NASCIMENTO, 
estado civil solteira, profi ssão orientadora de público, nascida em Várzea Paulista, 
SP, no dia (22/04/1993), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Rovilson Conceição Nascimento e de Ana Maria de Jesus Nascimento.

O pretendente: BRUNO SANTA ROSA DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão 
atleta profi ssional de futebol, nascido nesta Capital, SP, no dia (01/08/1989), resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vicente Nunes de Freitas 
e de Floriana Santa Rosa Andrade. A pretendente: DANIELA CRISTINA FERREIRA 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão dentista, nascida em Três Lagoas, MS, no 
dia (17/12/1992), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel 
Norberto dos Santos e de Marcia Cristina Ferreira.

O pretendente: JOSÉ CARLOS PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão estoquista, 
nascido nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (11/10/1962), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arlindo Paulo Pereira e de Olivia de Moraes Pereira. A 
pretendente: MARCENITA DA SILVA DE MOURA, estado civil viúva, profi ssão freen-
tista, nascida em Bom Sucesso, PR, no dia (17/11/1971), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carmerindo José da Silva e de Delce Felipe da Silva.

O pretendente: EDMILSON MARQUES BARBOSA JÚNIOR, estado civil solteiro, pro-
fi ssão técnico em edifi cações, nascido em Jundiaí, SP, no dia (26/03/1972), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edmilson Marques Barbosa e de 
Rosemary dos Santos Barbosa. A pretendente: PATRÍCIA DE MELO LUIZ, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (07/12/1971), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Luiz Neto e de Maria do 
Carmo Pereira de Melo Luiz.

O pretendente: COSME DA PACIENÇA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido 
em Simplício Mendes, PI, no dia (13/03/1982), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jonas Acelino da Paciença e de Erení Vicencia Maria Paciença. 
A pretendente: JÉSSICA DOS SANTOS FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, São Paulo, SP, no dia treze de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e um (13/02/1991), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Osni Simões Ferreira e de Nilsa dos Santos Ferreira.

O pretendente: NILTON GASPAR JÚNIOR, estado civil divorciado, profi ssão técnico 
eletrônico, nascido em Caieiras, SP, no dia (03/04/1979), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nilton Gaspar e de Benedita Brasilina Nascimento Gaspar. 
A pretendente: BERENICE CANDIDA GARCIA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Registro, SP, no dia (17/11/1988), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Cleonice Candida Garcia.

O pretendente: PAULO SERGIO DE CARVALHO SILVA, estado civil divorciado, profi s-
são auxiliar de laboratório, nascido em Vitória da Conquista, BA, no dia (05/06/1974), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benjamim Pacheco dos 
Santos e de Maria de Lourdes Gonçalves de Carvalho. A pretendente: MARISTELA 
SILVA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em Coaraci, 
BA, no dia (10/07/1981), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Rubens Borges de Jesus e de Solange Katia Jesus da Silva.

 
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:

5º Subdistrito - Santa Efi gênia Bel. 
Carlos Eduardo Rodrigues - Ofi cial Interino

O pretendente: EDÉLIO PEREIRA MARQUES, profi ssão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Érico Cardoso - BA, data-nascimento: 11/06/1987, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Novaes Marques e de Lidia Rosa Pereira 
Marques. A pretendente: LUCIANA PEREIRA DA SILVA, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/12/1994, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Adão Pereira dos Santos e de Maria Betania 
da Silva Pereira. R$ 12,90

O pretendente: RODRIGO RUIZ MESQUITA DA SILVA, profi ssão: gerente comercial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/02/1978, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Roberto da Silva e de Ma-
ria Aparecida Mesquita da Silva. A pretendente: ANDREA MARTINS DE SOUZA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
22/09/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edson Martins de 
Souza e de Neusa Aparecida Alves de Souza. R$ 12,90

O pretendente: TITO ERWIN LANDIVAR HURTADO, profi ssão: médico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Bolívia, data-nascimento: 14/01/1950, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Tito Landivar Garnica e de Aida Hurtado de Landivar. A 
pretendente: MARTHA ELENA FALLMAN PADILLA, profi ssão: esteticista, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Bolívia, data-nascimento: 29/05/1969, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, filha de Armando Fallman Anez e de Angela Padilla Melgar. R$ 
12,90

O pretendente: CARLOS AUGUSTO CONCEIÇÃO, profi ssão: bibliotecário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/05/1975, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Inocencio Conceição e de Cleusa Aparecida de 
Assis. A pretendente: ALESSANDRA MOREIRA, profi ssão: servidora pública estadual, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/09/1978, re-
sidente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gregorio Gonçalves Moreira e de 
Maria Auxiliadora Moreira. R$ 12,90

O pretendente: PAULO FERNANDO ROBERTO DE FREITAS, profi ssão: assistente 
técnico de engenharia, estado civil: solteiro, naturalidade: Mairiporã - SP, data-nasci-
mento: 10/11/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Paulo Roberto 
de Freitas e de Ivani Aparecida de Freitas. A pretendente: LARISSA MORETTI CANDI-
DO DE MELO, profi ssão: nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: Mairiporã - SP, 
data-nascimento: 12/09/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Paulo Candido de Melo e de Maria Aparecida Moretti. R$ 12,90

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: ROBERTO DOMINGOS LOPES PIRES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em Minas Novas - MG, aos 16/03/1985, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Celestino Ferreira Pires e de Ana Antônia Lopes Pires; A 
pretendente: FERNANDA DIAS DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, aux-
iliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 03/03/1985, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdemar de Madureira de Oliveira e de Maria da 
Conceição de Jesus Dias.

O pretendente: TIAGO DE ASSIS SILVA LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, mêca-
nico, nascido em São Paulo - SP, aos 27/12/1989, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Udson de Almeida Lima e de Ana Maria Silva Lima; A pretendente: 
QUEITIANE RIOS DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, estagiária, nascida em 
Capim Grosso - BA, aos 17/03/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Marcos Carneiro da Silva e de Iranilde da Silva Rios.

O pretendente: CLAUDIANO LIMA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, pedreiro, 
nascido em Bananeiras - PB, aos 15/05/1984, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Joaquim Lima da Silva e de Damiana Lima da Silva; A pretendente: 
VANESSA DE FREITAS SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em 
São Paulo - SP, aos 16/11/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Djalma Norberto de Souza e de Maria de Fátima de Freitas Silva Souza.

O pretendente: VILFRAN SOUZA DE JESUS, nacionalidade brasileiro, solteiro, bombeiro, 
nascido em Canavieiras - BA, aos 12/12/1988, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Valfran Souza de Jesus e de Ivoneide Rabelo de Souza; A pretenden-
te: ROBERTA LUIZA CRANELE SANTOS MATOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
bombeira, nascida em Camaçari - BA, aos 18/06/1986, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Rosaria Maria Santos Matos.

O pretendente: MARCIO SILVA RIBEIRO, nacionalidade brasileiro, solteiro, pintor de 
construção civil, nascido em Fátima - BA, aos 03/06/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Campos Ribeiro e de Maria Ribeiro da Silva; A pre-
tendente: EDISÔNIA DOS SANTOS TAVARES, nacionalidade brasileiro, solteira, do lar, 
nascida em Poço Verde - SE, aos 04/01/1986, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Almeida Tavares e de Valdina Ferreira dos Santos.

O pretendente: FABIO FERREIRA DA COSTA, nacionalidade brasileiro, solteiro, motorista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 17/01/1982, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Raimundo Ferreira da Costa e de Francisca Maria da Silva; A preten-
dente: MARIANA JURKOVIC, nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, nascida em 
São Paulo - SP, aos 15/07/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Claudio Jurkovic e de Rosana Jurkovic.

O pretendente: LUCIANO SILVA REBOUÇAS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
ajudante de pedreiro, nascido em Ubatã - BA, aos 06/10/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Almiro Rebouças Santos e de Edna Santana da 
Silva; A pretendente: ANA LUISA DA SILVA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, nascida em Ipiaú - BA, aos 22/03/2001, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Jedeon Mota dos Santos e de Ana Lucia Jesus da Silva.

O pretendente: HAROLDO MIZAEL, nacionalidade brasileiro, divorciado, gerente comer-
cial, nascido em São Paulo - SP, aos 18/07/1973, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Aparecida Mizael; A pretendente: ELISANGELA DOS SANTOS 
FEITOZA, nacionalidade brasileira, divorciada, balconista, nascida em Arco-Íris - SP, aos 
24/11/1977, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Alves 
Feitoza e de Tereza dos Santos Feitoza.

O pretendente: RONALDO LOPES REIS JUNIOR, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de refrigeração, nascido em São Paulo - SP, aos 07/09/1997, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ronaldo Lopes Reis e de Joana D`Arc Freitas Alves 
de Reis; A pretendente: JULIANA KELLY BATISTA, nacionalidade brasileira, solteira, 
contadora, nascida em São Paulo - SP, aos 30/01/1990, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Otacilia Batista Dias.

O pretendente: MANOEL FERREIRA DE GOIS, nacionalidade brasileiro, solteiro, ofi cial 
de manutenção, nascido em União dos Palmares - AL, aos 08/03/1973, residente e dom-
iciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Ferreira de Gois e de Maria José 
Martins Gois; A pretendente: MARIA NATALICE MORAES AZEVEDO, nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, nascida em Santo Estêvão - BA, aos 17/12/1976, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antônio da Conceição Azevedo e de 
Tereza Maria Moraes Azevedo.

O pretendente: LUCAS NUNES DE LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, mecânico, 
nascido em São Paulo - SP, aos 12/08/1994, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Izaqueu Anizio de Lima e de Adriana Nunes dos Santos; A pretendente: 
IARA OLIVEIRA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São 
Paulo - SP, aos 14/03/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Ivan Almeida Santos e de Irineuza Oliveira Silva.

O pretendente: ADEMILTON FERREIRA SANTANA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
porteiro, nascido em Ibicui - BA, aos 25/07/1973, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Edenir Barbosa de Santana e de Alzira Ferreira dos Santos; A 
pretendente: LEILA MARIA DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, de serviços 
domésticos, nascida em Jaboatão dos Guararapes - PE, aos 03/07/1977, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Edson Fernandes da Silva e de 
Sonia Maria Matos da Silva.

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RODRIGO NIEMEYER LAMARÃO MESSEDER DE BARROS, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, publicitário, natural do Rio de Janeiro, RJ, no dia (17/02/1989), 
residente e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lho de Oscar Messeder de 
Barros e de Suely Niemeyer Lamarão de Barros. A pretendente: DANIELA BAPTISTA 
DE SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, solteira, administradora, natural de Goiânia, 
GO, (registrada em Goianési, GO), no dia (03/12/1988), residente e domiciliada na Vila 
Madalena, São Paulo, SP, fi lha de Otávio Lage de Siqueira Filho e de Marilia Baptista 
de Siqueira.

O pretendente: THIAGO CIRILO DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
terapeuta holístico, natural nesta Capital, Cambuci, SP, no dia (07/03/1987), residente 
e domiciliado no Sumarezinho, São Paulo, SP fi lho de Leonardo Cirilo de Almeida e de 
Maria Cristina Pereira Almeida. O pretendente: LUIS HENRIQUE FIUZA, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, funcionário público do poder judiciário estadual, natural de São 
Bernardo do Campo, SP, no dia (29/11/1975), residente e domiciliado no Sumarezinho, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Bezerra Fiuza e de Rita Rocha Fiuza.

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: WAGNER SANTOS DO NASCIMENTO, profi ssão: assistente comercial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1993, 
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: RAFAEL DA SILVA CASSIANO, nacionalidade brasileiro, solteiro, cumim, 
nascido em São Paulo - SP, aos 01/06/1998, residente e domiciliado neste distrito, São Pau-
lo - SP, fi lho de Paulo Sergio Cassiano e de Francisca das Chagas da Silva; A pretendente: 
PRISCILA FERREIRA LOPES, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São 
Paulo - SP, aos 15/09/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Maria Tereza Ferreira Lopes.

O pretendente: LUCAS FERREIRA DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
ajudante de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 28/04/1999, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eurides Augusto do Nascimento e de 
Valdenice Ferreira da Silva; A pretendente: MAYARA SILVA SANTOS, nacionalidade 
brasileira, solteira, de serviços domésticos, nascida em São Paulo - SP, aos 13/03/1999, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gervan Paulo dos Santos e 
de Magda Pinheiro da Silva.

O pretendente: ADRIANO IVO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, motorista, 
nascido em Rio de Janeiro - RJ, aos 13/11/1983, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Domingos Jose da Silva e de Zuleide Ivo Aureliano da Silva; A pretend-
ente: JULIETI BATISTA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em 
Guarapuava - PR, aos 20/05/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Orlando Batista da Silva e de Valeria Vieira da Silva.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE BANDEIRA DOS SANTOS, nacionalidade bra-
sileiro, solteiro, coletor, nascido em Ubaitaba - BA, aos 18/04/1984, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Bandeira Viana e de Maria Raimunda dos 
Santos; A pretendente: TAMIRES ANDRADE DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de serviços gerais, nascida em Águas Belas - PE, aos 30/10/1987, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Andrade dos Santos e de Quitéria 
Pereira dos Santos.

O pretendente: ADEMAR PEREIRA DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, técnico 
de manutenção, nascido em Governador Valadares - MG, aos 13/04/1980, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rosalino Pereira de Araújo e de Josefi na Araújo 
de Souza; A pretendente: VIVIANE DOS REIS GAMA, nacionalidade brasileiro, solteira, 
auxiliar de serviços gerais, nascida em São Paulo - SP, aos 20/02/1978, residente e domicil-
iada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Avelino Dantas Gama e de Afra dos Reis Gama.

O pretendente: EDNALDO SOUSA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, policial 
militar, nascido em São Paulo - SP, aos 25/10/1970, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Edvaldo da Silva e de Sidalva Sousa da Silva; A pretendente: VIVIANE 
DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 
25/10/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Delmiro Pinto de 
Oliveira e de Maria da Penha Oliveira.

O pretendente: ANDRE CARVALHO DE OLIVEIRA FILHO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar fi nanceiro, nascido em São Paulo - SP, aos 03/10/1998, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Andre Carvalho de Oliveira e de Alessandra Pinheiro da Silva 
de Oliveira; A pretendente: MAYARA PASCHOAL GUIMARÃES, nacionalidade brasileira, 
solteira, estudante, nascida em Osasco - SP, aos 06/10/1998, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Guimarães Filho e de Elisabeth Paschoal Guimarães.

O pretendente: EUGLIS PIRES DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de cozinha, nascido em Conde - BA, aos 30/08/1994, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Valdemiro Bispo dos Santos e de Vera da Conceição Pires; A pre-
tendente: ANA MARIA CONCEIÇÃO SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de limpeza, nascida em Conde - BA, aos 08/06/1996, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Pedro Lino dos Santos e de Marinalva da Conceição.

O pretendente: JOÃO SOARES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, viúvo, mecanógrafo, 
nascido em Tarumirim - MG, aos 23/04/1945, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Efi genio Ferreira da Silva e de Ana Soares da Silva; A pretendente: 
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em 
Sericita - MG, aos 29/12/1950, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Elias Gonçalves Fialho e de Maria Raimunda Pereira.

O pretendente: MARCÍLIO DE OLIVEIRA GOMES, nacionalidade brasileiro, solteiro, engen-
heiro civil, nascido em Buritizeiro - MG, aos 29/06/1993, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Terino Rodrigues de Oliveira e de Maria Cleuza Gomes Oliveira; A 
pretendente: ANA CLAUDIA NASCIMENTO ARAÚJO, nacionalidade brasileira, divorciado, 
do lar, nascida em Novo Oriente - CE, aos 06/10/1994, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco Carlos de Araújo e de Antonia Teixeira Nascimento Araújo.

O pretendente: GIVALDO MACÊDO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, soldador, 
nascido em Rafael Jambeiro - BA, aos 14/02/1978, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Joaquim Conceição da Silva e de Ruth Macêdo da Silva; A pretendente: 
AURACI DOS SANTOS MACÊDO, nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, nascida 
em Castro Alves - BA, aos 02/03/1976, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Izidio Francisco Macêdo e de Aurea Neiva dos Santos.

A pretendente: CRISTIANA VITORIANO PINHEIRO, nacionalidade brasileira, solteira, 
comerciante, nascida em Icó - CE, aos 07/08/1986, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Ezito Rodrigues Pinheiro e de Zeneide Lino Vitoriano Pinheiro; A 
pretendente: VANICE SANTOS DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, divorciada, de 
serviços domésticos, nascida em Salvador - BA, aos 08/02/1978, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valter Antonio de Oliveira e de Cleonice Santos de Oliveira.

O pretendente: LUCAS DOS SANTOS BARROS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
supervisor de telemarketing, nascido em São Paulo - SP, aos 22/01/1998, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Rodrigues de Barros e de Maria 
dos Santos Barros; A pretendente: RAIANE DA SILVA MIRANDA, nacionalidade bra-
sileira, solteiro, operadora de telemarketing, nascida em São Paulo - SP, aos 12/05/1995, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Natanael Batista Miranda e 
de Maria das Graças da Silva.

          
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:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: ROGÉRIO FERREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
bancário, nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia 22/10/1980, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osmar Pedro de Souza e de 
Rosana Ferreira de Souza. A pretendente: FERNANDA PARRA DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão médica, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 
14/09/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sergio 
Wilson dos Reis Melo Oliveira e de Marcia Augusta da Silva Parra Melo de Oliveira.

O pretendente: DOUGLAS FERREIRA COSTA DE ARAUJO, estado civil solteiro, 
profi ssão produtor gráfi co, nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 16/08/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Costa de Araujo 
e de Maria Zélia Ferreira Araujo. A pretendente: ALINE DOS SANTOS CAMPOS, 
estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia 
04/06/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Italo dos 
Santos Campos e de Angela dos Santos Campos.

O pretendente: FÁBIO SILVA MARTINEZ, estado civil solteiro, profi ssão médico 
veterinário, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 11/05/1981, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Hamilton Teixeira Martinez e de 
Nadia Silva Martinez. A pretendente: MARIANA CONDE VALLADARES CAMIÑA, 
estado civil solteira, profi ssão médica veterinária, nascida nesta Capital, Vila Mariana - 
SP, no dia 09/03/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Francisco Antonio Valladares Camiña e de Maria Helena Conde Valladares Camiña.

O pretendente: ALEXANDRE DE MARCOS RAMOS, estado civil divorciado, profi ssão 
publicitário, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 12/07/1982, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Dorival de Marcos Ramos Junior e 
de Fatima Maria de Castro Faria Ramos. A pretendente: JESSICA DENISE ROMERO 
MORAES, estado civil solteira, nascida na Argentina, no dia 07/06/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Julio Romero e de Lizete 
Moraes Coutinho.

O pretendente: HENRIQUE SILVA RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão em-
presário, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 15/02/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Silva Rodrigues e de Sonia Gomes 
da Silva Rodrigues. A pretendente: RENATA VEZZETTI DE JESUS, estado civil solteira, 
profi ssão administradora de empresas, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no 
dia 10/05/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz 
Antonio de Jesus e de Iracy Vezzetti de Jesus.

Diário, dinâmico e objetivo...
para você que não tem tempo a perder

www.netjen.com.br
Acesse...

Especializado em Publicidade Legal 
(Atas, balanços, editais e outros).
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ - – fone (11) 5585-4000.

Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

São Paulo, terça-feira, 07 de maio de 2019 Página 7

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 07 de Maio de 2019. Dia de São Juvenal, Santo Augusto, 
Santa Flávio Domitila, e Dia do Anjo Vehuel, cuja virtude é a inteli-
gência. Dia do Silêncio.  Hoje aniversaria a cantora e compositora 
Lady Zu nascida em 1958, o ex-jogador e técnico de futebol Carlos 
Araújo que completa 57 anos e a atriz e cantora Traci Lords que 
nasceu em 1968.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau tem por hábito a prudência na 

hora de avaliar os outros. Costuma conhecer bastante as formas de 
expressão dos diferentes meios sociais, e comunica-se bem com pessoas 
de qualquer classe. O lado humanitário e desapegado o estimula a ser 
mais brincalhão e ousado. Normalmente tende à magreza, mas sem 
exageros. No lado negativo tem tendência a manipulação e assim tem 
difi culdade para manifestar os verdadeiros sentimentos.

Magia dos sonhos
PÃO - Branco, felicidade passageira. Escuro, difi culda-
des na vida. Duro, perda de emprego. Quente, melhoria 
de posição. Amassa-lo, riqueza inesperada. Em grande 
quantidade, sorte no jogo. Dá-lo, boas notícias. Recebe-lo, 
herança. Números da sorte: 17, 20, 41, 53 e 69

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

Esta terça é o quarto dia da lunação. A Lua plena em Gêmeos fi ca fora de curso as 20h51 até ingressar em Câncer 
na quarta. Por isso o dia requer maior atenção, focando tudo de modo mais objetivo, evitando fazer qualquer tipo 
de mudança neste período, pois as coisas tendem a sair da rota conhecida para uma posição sem controle e sem 
defi nição. Atividades que proporcione múltiplas opções e variedades serão as mais interessantes com a Lua em 
Gêmeos. Muita procura por shopping, supermercados, papelarias, também serão procurados além do normal. As 
pessoas se interessam pelos lançamentos e pelas novidades.
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Irá tomar decisões e poderá co-
meçar a preparar as mudanças 
importantes na sua vida e rotina. 
Comece o dia determinada a re-
solver pendências e a dar o melhor 
de si em cada tarefa. É importante 
confi ar nas percepções, dando valor 
à intuição e à premonição. 72/472 
– Vermelho.

Saia da sua rotina para melhorar o 
seu astral e se dar melhor na relação 
de amor no fi nal do dia. Tem boas 
chances de encontrar um novo rumo 
na vida ou alguém, até um amor se 
estiver só. É importante confi ar nas 
percepções e nos sentidos neste 
começo de mês. 52/252 – Azul.

Pense bem antes de tomar decisões 
de última hora, já que está vivendo a 
fase de seguir a rotina. A imprevisão 
e o excesso de confi ança podem le-
var a erros que terão consequências 
danosas. Logo termina o período 
mais delicado do ano e poderá ini-
ciar algo novo em sua vida. 41/541 
– Amarelo.

A Lua fi ca fora de curso as 20h51 e 
durante o resto do dia, por isso as 
ações empreendidas acabam sendo 
um desperdício, uma perda de tempo 
ou incorretas. Evite a precipitação 
nas conclusões, o que pode acarretar 
prejuízos e arrependimentos. Mante-
nha o ritmo de vida. 41/841 – Branco.

Siga sua cabeça, mas ouça opiniões 
que possam ajudar você a se decidir. 
Será muito importante confi ar nas 
percepções e nos sentidos para saber 
o caminho que deve seguir. Através 
dos relacionamentos e amizades que 
fi zer nesta metade de mês virão no 
futuro benefícios. 50/650 – Amarelo.

Mantenha contatos importantes 
que signifi cam um novo passo em 
sua vida. A intuição e à premonição 
se mostrarão acertados e o excesso 
de confi ança o fará errar. Abra o 
diálogo com as pessoas e terá grande 
elevação no relacionamento com as 
pessoas a sua volta. 53/653 – Verde.

O começo desta terça propícia às 
relações afetivas. Deve rever pessoas 
do seu passado e fazer algo há muito 
tempo programado e ainda não rea-
lizado. Não fi cará só desde que evite 
atitudes possessivas e ciumentas, 
que atrapalham. 85/885 – Verde.

A Lua entra numa etapa fértil de 
novos começos com a Lua na fase 
nova. Atividades que proporcione 
múltiplas opções e variedades 
serão as mais interessantes com 
a Lua em Gêmeos. Siga seu rumo 
nesta terça, evitando tomar atitude 
radical ou conservadora demais. 
41/941 – Azul.

Dê mais atenção ao seu bem-estar 
e daqueles que estão próximos, 
familiares e amigos. A precipitação 
nas conclusões, o que pode acarretar 
prejuízos. O dia é ideal para encontrar 
alguém com quem tenha afi nidade, 
ainda mais no amor e na relação 
sexual. 81/881 – Amarelo.

Os empreendimentos pessoais o 
levam a fazer algo que deseja, de 
forma mais rápida do que imagina. 
Atitudes radicais devem ser evitadas 
para não perder uma chance de 
lucrar. Ao fi nal do dia os resultados 
de esforços feitos durante um tempo 
aparecem dando satisfação e otimis-
mo. 45/545 – Branco.  

Há situações que devem ser re-
solvidas para atingir a verdadeira 
harmonia nos relacionamentos. O 
período é bom para relacionar-se 
no amor e na amizade conhecendo 
gente nova.  Trate de tudo que seja 
prático e possa ter solução prática, 
como a jardinagem e as construções. 
41/741 – Verde.

Simpatias que funcionam
Acalmar o chefe ou o patrão
Pegue um pedacinho de papel higiênico e escreva três 
vezes o nome completo do seu patrão. Dobre o papel e 
coloque dentro de um copo de vidro com um pouco de 
leite e 3 colheres de açúcar ou mel. Mexa tudo dizendo: 
“Fulano de tal vai fi car calmo, e doce como esse leite”. 
Coloque o copo dentro do congelador e deixe lá durante 
sete dias, depois é só jogar tudo em água corrente.

Estará dando valores à intuição 
e à premonição que se mostrarão 
acertados. A imprevisão e o exces-
so o levam a perder. Uma relação 
mais íntima poderá melhorar a 
vida sexual. Aproveite esta Lua 
para ser espontâneo na relação 
afetiva. Use e abuse de franqueza. 
61/761 – Azul.
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL. 10ª Vara Cível do Fórum Central Cível - Comarca de São Paulo/SP. 
Edital de 1ª e 2ª Praça sobre bem imóvel e para intimação da requerida Denise Camargo Serra 
(CPF: 195.158.808-82) seu cônjuge, se casada for e demais interessados, expedido na Ação de 
Cumprimento de Sentença (extinção de condomínio) Processo nº 0085558-38.2017.8.26.0100, 
em trâmite na 10ª Vara Cível do Fórum Central Cível - Comarca de São Paulo/SP, requerida 
por RICCARDO SERRA (CPF: 027.193.478-68). A Dra. Andréa de Abreu e Braga , Juíza de 
Direito na forma da Lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do CPC, Faz Saber que levará a 
praça o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES 
(www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. Descrição do Imóvel: imóvel, que consiste 
no apartamento de número 61 , localizado no 6º andar do Edifício Dr. Nelson Baeta Neves, bloco 
II, situado na Rua Teixeira da Silva, nº 328, no 2º Subdistrito – Liberdade, nesta capital “área útil de 
85,99m², área comum de 16,71 m², perfazendo a área total construída de 102,70m² e uma fração 
ideal de 3,274% no terreno e nas coisas comuns do condomínio; e uma vaga indeterminada na 
garagem coletiva” a área de 747,44m², e uma fração ideal de 15,418% no terreno. Contribuinte 
036.007.0318-8. Transcrição n. 77.854, de 27/04/1973 1ª CRI/SP. Obs¹. Conf. laudo de Avaliação 
Fls. 56 o apartamento é composto de uma sala de estar e de jantar, três quartos, um banheiro, 
uma cozinha, uma área de serviço, um dormitório e um banheiro de serviço. Todos os ambientes 
estão em bom estado de conservação. O apartamento possui piso laminado de madeira na sala 
e nos quartos, revestimento cerâmico nos demais ambientes, bem como nas paredes da cozinha, 
da área de serviço e dos banheiros. O imóvel está localizado em região que possui escolas, 
comércio, transporte, entre outros serviços. Obs². Conforme pesquisa realizada no site da P. M. 
S. P no dia 12/04/2019 sobre o imóvel supracitado recaem os seguintes débitos: DIVIDA ATIVA 
IPTU (Exercícios: 2017 e 2018) – R$ 1.349,44. “Consta nos Autos a penhora oriunda da 24ª 
Vara Cível do Foro Central da Capital, processo n.º 0002263-35.2019.8.26.0100, a fim de que 
seja efetivada a penhora, no rosto desses autos, de R$ 429.733,53 (quatrocentos e vinte e nove 
mil, setecentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos) pertencentes à ré, quantia essa 
que deverá ser reservada em favor do autor e de sua patrona para satisfação dos seus créditos 
naqueles autos, quando da venda do imóvel objeto da presente ação de extinção de condomínio.” 
2. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 711.550,90 (Abril/2019 Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos 
Débitos Judiciais do TJSP). 3. VISITAÇÃO - Não há visitação. 4. DATAS DAS PRAÇAS – 1ª 
Praça começa em 28/05/2019, às 11h45min, e termina em 31/05/2019, às 11h45min e; 2ª Praça 
começa em 31/05/2019, às 11h46min, e termina em 24/06/2019, às 11h45min. 5. CONDIÇÕES 
DE VENDA – Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor 
de avaliação (1ª Praça) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 75% do valor da 
avaliação (2ª Praça). Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas 
escritas de arrematação parcelada, (obrigatoriamente encaminhadas via sistema do site, nos 
termos do Art. 22, parágrafo único da Resolução nº 236 do CNJ), necessário sinal não inferior a 
25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice 
do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da 
causa (Art. 891, parágrafo único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC, e prazos conforme 
AI 2132770-30.2017.8.26.0000 do TJ/SP). 6. PAGAMENTO - O preço do bem arrematado 
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://
portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da 
realização da praça. Em até 5 horas após o encerramento da praça, cada arrematante receberá 
um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do CPC). 7. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do arremate), e deverá 
ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar 
do encerramento da praça na conta da Leiloeira Oficial: Dora Plat, CPF: 070.809.068-06, Banco 
Itaú, Agência 3756, C/C 01767-3 (Art. 884, parágrafo único do CPC e Art. 24, parágrafo único do 
Decreto nº 21.981/32). 8. DO CANCELAMENTO DA PRAÇA APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: 
Caso a praça seja cancelada após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo 
entre as partes ou pagamento da dívida, será devido o reembolso das despesas suportadas pelo 
leiloeiro, que serão pagas pela parte requerida ou àquele que der causa ao cancelamento. 9. 
DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas 
e impostos até a data da praça serão pagos com o produto da venda, mediante apresentação de 
extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, parágrafo único do CTN). O bem será 
alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, 
de gravames/credores e de área de responsabilidade do arrematante, que será responsável 
pela eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição 
de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de 
responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC). Os valores de 
avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, 
tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais 
cabíveis. 10. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde 
estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, 
nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)23388-8283 e e-mail: 
contato@zukerman.com.br. Para participar acesse www.zukerman.com.br. Fica a requerida, 
DENISE CAMARGO SERRA, bem como seu cônjuge, se casada for e demais interessados 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação 
pessoal. Dos autos não constam recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 30 de abril de 2019. 

ROMPENDO-SE. - Mensagem 
de Julie Redstone. Há agora 
energias sendo purifi cadas 
a partir dos mais profundos 
recessos do planeta Terra, em 
todos os cantos pequenos, 
nas rachaduras e nas fi ssuras 
ocultas do corpo físico e em seus 
corpos energéticos. Esta é uma 
descoberta bastante dolorosa 
de energias profundamente 
entrincheiradas que agora 
podem ser liberadas na luz. 
Todas as almas fi éis estão 
sendo afetadas por esse 
aprofundamento do processo de 

purifi cação da Terra e de todas as 
suas formas de vida encarnadas. 
Amados, este processo tem a 
sensação de romper, despedaçar 
e, em alguns casos, levar 
alguém a lugares e experiências 
profundamente desconhecidos. 
Neste momento, a desorientação 
pode criar mais vulnerabilidade 
aos ataques energéticos, e por 
isso é útil encontrar maneiras 
de desacelerar e se ancorar 
nas energias de luz e paz. As 
energias estão disponíveis para 
serem acessadas, mesmo que 
vocês não sejam capazes de 

Refl exões

INSTITUTO NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO
C.N.P.J. – 02.969.279/0001-41 - Rua Conselheiro Olegário, 54, Vila Anastácio – São Paulo - SP

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.— VALORES EXPRESSOS EM REAIS

ATIVO 2018 2017
ATIVO CIRCULANTE 203.285,27 199.454,87
Disponibilidades 201.295,99 197.465,59

Caixa 20.888,65 72.835,88
Bancos Conta Movimento 128.321,39 103.048,47
Aplicações Financeiras 52.085,95 21.581,24

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 1.989,28 1.989,28
Mensalidades a Receber 0,00 0,00
Outros Créditos Adto a Funcionários 1.989,28 1.989,28

ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.301.175,03 1.286.676,05
IMOBILIZADO 1.301.175,03 1.286.676,05

Terrenos 606.924,94 606.924,94
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 152.381,94 152.381,94
Móveis e Utensílios 260.980,19 258.232,51
Telefones 6.122,42 5.123,42
Veículos 99.879,51 99.879,51
Computadores e Periféricos 16.764,53 15.475,55
Prédios e Benfeitorias 421.663,00 372.756,69
(-) Depreciação (263.541,50) (224.098,51)

TOTAL ATIVO 1.504.460,30 1.486.130,92

PASSIVO 2018 2017
PASSIVO CIRCULANTE 81.082,42 142.748,27

Obrigações Sociais e Trabalhistas 81.082,42 122.748,27
Empréstimos e Financiamentos 0,00 20.000,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.423.377,88 1.343.382,65
Patrimônio Social 996.033,44 996.033,44
Superávit/Déficit Acumulado 427.344,44 347.349,21

TOTAL PASSIVO 1.504.460,30 1.486.130,92

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
O Instituto Nossa Senhora da Anunciação é uma sociedade civil de

direito privado sem fins econômicos, que tem por objeto social cri-
ar, congregar, dirigir e manter obras que visem a beneficência, a
promoção humana, a educação, a cultura, a evangelização, o en-
sino e a assistência social.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância

aos Princípios de Contabilidade emanados da Legislação
Societária, Normas Brasileiras de Contabilidade ITG 2002, Reso-
lução CFC nº. 877/2000, que aprovou a NBCT 10.19 e em confor-
midade com a Lei 6.404/76 e com as alterações introduzidas pe-
las Leis 11.638/2007, MP 449/08 e Lei 12.101/09, atendendo tam-
bém a NBCT 19.6 sobre Avaliação de Ativos.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
Dentre as principais práticas contábeis devemos destacar:
a) APLICAÇÃO FINANCEIRA: Estão contabilizadas pelo valor da

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – 2018
2018 2017

RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS 1.526.917,07 1.383.318,47
Receita de serviços de Assist. Social 1.447.464,03 1.372.677,87
Receita de doações e promoções 79.453,04 10.640,60

CUSTOS GERAIS 0,00 0,00
RESULTADO BRUTO 1.526.917,07 1.383.318,47
DESPESAS GERAIS 1.446.305,55 1.325.190,19

Despesas com pessoal 1.167.108,38 1.053.763,62
Despesas administrativas 279.197,17 271.426,57
Impostos e Contribuições 0,00 0,00
(-) Custos Aplicados em gratuidade 0,00 0,00

RESULTADO FINANCEIRO LIQ. (616,29) 11.752,66
(-) Despesas Financeiras 3.962,73 4.743,81
(+) Receitas Financeiras 3.346,44 16.496,47

RESULTADO OPERACIONAL 79.995,23 69.880,94
(+/-) Resultado não operacional 0,00 0,00

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 79.995,23 69.880,94

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – EXERCÍCIO DE 2018.
CONTAS Patrimônio Obras Patrimônio Reserva Superávit

Social Sociais das Irmãs Reavaliações Acumulado TOTAL
Saldo anterior 996.033,44 0,00 0,00 0,00 347.349,21 1.343.382,65
Doações Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superávit exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 79.995,23 79.995,23
Saldo atual 996.033,44 0,00 0,00 0,00 427.344,44 1.423.377,88

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA 2018 2017
Superávit Líquido do Exercício 79.995,23 69.880,94
Ajustes ao Superávit Líquido

(+) Depreciação 39.442,99 39.360,48
Superávit Líquido Ajustado 119.438,22 109.241,42
Fluxo de Caixa do Ativo e Passivo Operacional

Variação de adiantamento a funcionários 0,00 0,00
Variação de Provisões 0,00 0,00
Variação de obrig.sociais e trabalhistas (41.665,85) (22.079,69)
Variação de emprést. e financiamentos (20.000,00) 20.000,00

Caixa Líquido das Ativ. Operacionais (61.665,85) 82.364,35
Fluxo de Caixa das Ativ. de Investimento
Variação do ativo imobilizado (53.941,97) (105.097,88)
Caixa Líquido das Ativ. de Investimento (53.941,97) (105.097,88)
Aumento Líq. ao Caixa e Equiv. de Caixa 3.830,40 148.459,25
Caixa e equiv.de caixa no inicio do período 197.465,59 195.401,74
Caixa e equiv.de caixa no final do período 201.295,99 197.465,59
Variação das disponibilidades de caixa 3.830,40 2.063,85

aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropria-
dos até a data do encerramento do balanço.

b) IMOBILIZADO: Estão contabilizados pelo custo de aquisição. Não
foi realizada a correção monetária dos valores que compõem o
Ativo Permanente e o Patrimônio Líquido, em obediência à Lei
9.249 de 26/12/1995 que revogou a correção monetária das de-
monstrações financeiras, sendo que todos os bens estão sendo
depreciados com a aplicação da taxa correspondente, determina-
da pela legislação vigente.

As receitas originadas pela venda de ativos imobilizados foram clas-
sificas como receitas não operacionais em função de que o resul-
tado obtido foi reaplicado na própria Congregação, sendo utilizado
para manutenção das atividades assistenciais.

EVOLUÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO
CONTAS 2017 Acréscimos 2018
Terrenos 606.924,94 0,00 606.924,94
Máquinas Apar e Equip. 152.381,94 0,00 152.381,94
Móveis e utensílios 258.232,51 2.747,68 260.980,19
Telefones 5.123,42 999,00 6.122,42
Veículos 99.879,51 0,00 99.879,51
Computadores e Periféricos 15.475,55 1.288,98 16.764,53
Prédios e Benfeitorias 372.756,69 48.906,31 421.663,00
Biblioteca 0,00 0,00 0,00

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Ilmos. Srs. Diretores do
INSTITUTO NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO
Examinamos as Demonstrações Contábeis individuais do INSTITU-

TO NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO, que compreendem o
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas
Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido
e dos Fluxos de Caixa para o exercício findo naquela data, assim
como o resumo das principais práticas contábeis e demais Notas
Explicativas. Responsabilidade da Administração sobre as Demons-
trações Contábeis - A Administração do INSTITUTO NOSSA SE-
NHORA DA ANUNCIAÇÃO é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação dessas Demonstrações Contábeis de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entida-
des de beneficência e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração das Demonstrações
Contábeis livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro. Responsabilidade dos Auditores Indepen-

NOTA 04 – CRITÉRIOS DE APURAÇÃO
a) RECEITAS: As receitas auferidas pela congregação, encontram-

se registradas a valores originais e de acordo com o regime de
competência.

b) RECEITA DE MENSALIDADES: A contabilização das mensalida-
des seguiu o disposto da Lei 12.101/2009 devidamente regula-
mentado pelo Decreto 7.237, e foram registradas pelos valores
efetivamente recebidos.

c) CUSTOS E DESPESAS: Os custos e as despesas estão
registrados a valores originais, apurados através de notas fiscais
e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais e
referem-se a gastos necessários, para a manutenção das ativida-
des do instituto.

NOTA 05 –APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos captados pela entidade foram aplicados nas suas finali-

dades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social,
demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 06 – APRESENTAÇÃO DO BALANÇO
O Balanço apresentado representa a totalidade das operações reali-

zadas pela entidade.
São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

Teresinha de Jesus Dias Annes – Presidente
Marilise Ap.de Andrade Borakouski – Contador CRC/PR 062147/O-9

dentes - Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião so-
bre essas Demonstrações Contábeis com base em nossa auditoria,
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências
éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada
com o objeto de obter segurança razoável de que as Demonstra-
ções Contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria
envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção
de evidências a respeito dos valores e divulgações apresentados
nas Demonstrações Contábeis. Os procedimentos selecionados
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos ris-
cos de distorção relevante nas Demonstrações Contábeis. Nessa
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos rele-
vantes para a elaboração e adequada apresentação das Demons-
trações Contábeis da Entidade, para planejar os procedimentos de
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins
de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles inter-
nos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da ade-

quação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das esti-
mativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação
da apresentação das Demonstrações Contábeis tomadas em con-
junto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião - Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis anterior-
mente referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspec-
tos relevantes, a posição patrimonial e financeira do INSTITUTO
NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO em 31 de dezembro de 2018,
o desempenho de suas operações e os seus Fluxos de Caixa para
o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades de Beneficência.

Outros Assuntos - As Demonstrações Contábeis do INSTITUTO NOS-
SA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO, levantadas em 31.12.2018, fo-
ram auditadas por nós e a conclusão dos exames de auditoria re-
sultou na emissão do nosso Parecer sem ressalvas.

Ponta Grossa, 08 de abril de 2019.
Sidnei Borakouski — CRC/PR 45.177/O-4

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0027819-20.2011.8.26.0100 (USUC 608). A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de 
SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Priscila Ferreira Alves 
Casimiro, Herdeiros de Tadashi Yamamoto, a saber: Siguero Iamamoto, Ana Selma Iamamoto, Milton 
Iamamoto, Jacira Vicente da Silva Iamamoto, Maria Saeko Yamamoto, Nilza Leico Iamamoto dos Santos, 
José Francisco dos Santos, Laurinda Suzuko Iamamoto, Nitucho Iamamoto, Lourdes Aparecida Marreto 
Iamamoto, Ashao Iamamoto, Hiloko Iamamoto; GH Industria Metalurgica Ltda, Carlos Roberto Gonçalves, 
Santa Altair Monteiro Gonçalves, José Ferreira de Moraes, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que 
Claudemir Pimentel da Silva e Gleice Kelly Batista Ramalho de Melo, ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Lateral, nº 380 Vila 
nova York - São Paulo SP, com área de 635,15 m², contribuinte nº 148.051.0028-0 e 148.051.0028-0, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 
dias, contestem o feito. 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. 

percebê-las conscientemente. 
Ao chamar o Divino e pedir 
mais luz e paz, estas energias 
podem ser atraídas para vocês 
mais facilmente, mesmo que sua 
capacidade de percebê-las possa 
parecer limitada ou bloqueada. 
Queridos, é difícil encontrar 
confi ança quando o próprio centro 
pode parecer pouco familiar, 
pois vocês estão no processo de 
serem refeitos. Neste caso, vocês 
podem achar útil aprender com a 
própria Terra e com a sabedoria 
da natureza. Os reinos vegetal 
e animal, em particular, são 

exemplos vivos da simplicidade e 
confi ança que os seres humanos 
ainda estão aprendendo a 
lembrar. Permitam que estes 
sejam seus professores, enquanto 
o mundo anterior começa a 
retroceder para que a Nova Terra 
possa começar seu processo de 
manifestação física agora. Com 
todo o nosso amor e gratidão às 
almas corajosas, encarnadas para 
ajudar neste processo, amém.  
https://www.worldblessings.net 
Tradução: Regina Drumond - 
reginamadrumond@yahoo.com.br

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 1

9D
8-

13
8C

-4
BF

E-
C

47
7.



São Paulo, terça-feira, 07 de maio de 2019Página 8

Especial

Brasil, país do improviso 
e da imprevidência

O soldador Erídio Dias costumava 
dizer que foi salvo pela sorte. Em 
novembro de 2015, a barragem 
onde ele trabalhava se rompeu, 
despejou 62 milhões de metros 
cúbicos de rejeitos sobre a Bacia do 
Rio Doce e matou 19 pessoas em 
Mariana (MG)

Dante Accioly/Ag. Senado/
Especial Cidadania

Funcionário terceirizado da mineradora Vale S.A., Erídio 
contava que só escapou da tragédia porque, minutos 
antes, saiu para almoçar em um local afastado. Há 

três meses, o colapso de outra barragem da Vale voltou a 
devastar o interior de Minas Gerais. Uma onda de destrui-
ção matou mais de 200 pessoas em Brumadinho. Erídio 
estava entre elas.

Se a sorte protegeu o soldador em 2015, não foi o azar que 
o matou em 2019. As tragédias de Mariana e Brumadinho, 
assim como uma série de outras catástrofes brasileiras, se 
explicam por uma combinação temerária de descuido na 
operação, falha na fi scalização e demora na condenação 
dos culpados. Pesquisador e doutor em gerenciamento 
de riscos e segurança pelo Departamento de Engenharia 
Naval da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
Gerardo Portela afi rma que a improvisação é um traço 
cultural dos gestores no Brasil, mesmo diante de situações 
de ameaça iminente.

— A prioridade não é enfrentar o problema e solucioná-
-lo. Na nossa cultura, falar do risco atrai o acidente ou é 
um ato que demonstra fraqueza. Na realidade deveria ser 
o contrário: fraqueza é não enfrentar o risco e não mitigá-
-lo — diz.

Destruição por rompimento de barragem em 2015 se repetiu em 2019.

Antonio Cruz/ Agência Brasil

Desastres recentes ocorridos no Brasil confi rmam o 
diagnóstico do pesquisador. Em Mariana, a Polícia Federal 
e o Ministério Público concluíram que a empresa Samarco 
e as controladoras Vale e BHP Billiton sabiam do risco de 
rompimento, mas não agiram. Em Brumadinho, a Polícia 
Civil descobriu que gerentes da mineradora foram alertados, 
mas também se omitiram.

A imprevidência é recorrente. Em setembro de 2018, um 
incêndio destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro. A 
Polícia Federal concluiu que a causa do desastre foi um 
curto-circuito por superaquecimento em um aparelho de 
ar-condicionado, provavelmente sem manutenção. Em 
janeiro de 2013, outro incêndio ocorrera na boate Kiss, em 
Santa Maria (RS) e deixou 242 mortos. O fogo começou 
depois que o vocalista de uma banda acendeu um sinali-
zador pirotécnico no palco. Mas a Polícia Civil concluiu 
que a superlotação, a falta de saídas de emergência e a 
falha em extintores contribuíram para o grande número 
de vítimas.

Desastres
Rompimentos de barragens, incêndios, desabamentos 

de prédios, deslizamentos de encostas, enchentes, nau-
frágios de embarcações superlotadas. A lista de tragédias 
no Brasil impressiona não apenas porque são corriquei-
ras, mas principalmente porque há um arcabouço legal 
para evitá-las.

O então Ministério da Integração Nacional, hoje Minis-
tério do Desenvolvimento Regional, publicou em 2017 as 
Noções Básicas em Proteção e Defesa Civil e em Gestão 
de Riscos, um compêndio que defi ne que nas áreas de 
risco, por exemplo, cabe à União apoiar o mapeamento 
das regiões vulneráveis, enquanto os estados identifi cam 
os locais perigosos e os municípios promovem a fi scali-
zação. Mas por que isso não acontece com a frequência 
e a efi ciência necessárias? Para o professor da Univer-
sidade de Brasília (UnB) Frederico Flósculo o problema 
não está na legislação, que ele classifi ca como “mais que 
sufi ciente”.

— A política deformou o serviço de fi scalização, deixando-
-o quase totalmente sob o controle de interesses menores. 
Mais legislação fará pouca ou nenhuma diferença. Temos 
que ter para a Defesa Civil o mesmo status dado ao Mi-
nistério Público: de independência e defesa do interesse 
público — diz.

As calamidades acontecem mesmo quando a fi scalização 
funciona. Em outubro de 2017, a prefeitura do Rio inter-
ditou o Centro de Treinamento (CT) do Flamengo depois 
que o clube foi multado 31 vezes por falta de alvará. Apesar 
da proibição, o Flamengo reabriu o CT Ninho do Urubu e 
instalou contêineres para alojar os atletas em uma área com 
permissão para servir de estacionamento. Em janeiro, um 
curto-circuito no ar-condicionado matou dez jovens entre 
14 e 16 anos.

Para Portela, tais atitudes expõem um vício do geren-
ciamento de riscos no Brasil: a ausência de valores éticos.

— A tecnologia deve ser usada para salvaguardar a vida, 
depois o patrimônio. Quando uma sociedade tem valores 
bem fi rmados, há uma cultura de segurança forte. No Brasil, 
nós não temos. Muitos gestores priorizam prazos, metas, 
interesses políticos e fi nanceiros.

Providências
O Senado analisa pelo menos dez projetos de lei que pre-

tendem evitar ou atenuar a ocorrência de novas tragédias. O 
PL 635/2019, do senador Lasier Martins (Pode-RS), proíbe a 
instalação de barragens de alteamento a montante — como 
as de Mariana e Brumadinho. O texto também impede a 
ocupação humana perto de represas. Já o PL 926/2019, de 
Eliziane Gama (Cidadania-MA), obriga as mineradoras a 
apresentarem plano de emergência, independentemente do 
grau de risco da barragem.

Para combate a incêndios, o senador Veneziano Vital do 
Rêgo (PSB-PB) apresentou o PL 1.152/2019. O texto exige 
que prédios acima de 30 metros de altura mantenham 
helipontos nas coberturas, para facilitar o resgate, por 
helicópteros, de pessoas isoladas pelo fogo. O senador 
lembra o caso de dois edifícios de São Paulo destruídos por 
chamas na década de 1970, Andraus e Joelma. O primeiro 
tinha um heliponto, mas o 
segundo era coberto por 
telhado e não por laje, o 
que inviabilizou o resgate.

— No Andraus pereceram 
16 pessoas, enquanto no 
Joelma foram registradas 
187 mortes.

As tragédias costumam 
endurecer a legislação. 
Após o incêndio na Boate 
Kiss, o Congresso aprovou 
a Lei 13.425, de 2017. O 
texto criou novas exigências 
para o licenciamento de 
edifi cações, como o uso de 
materiais não infl amáveis 
na construção e a utilização 
de sistemas de aspersão 
automática para o combate 
ao fogo.

Devido à tragédia em 
Mariana, a Comissão de 
Desenvolvimento Regional 
(CDR) aprovou em 2018 
um relatório sobre a Política Nacional de Segurança de Bar-
ragens. O autor do documento, Elmano Férrer (Pode-PI), 
denunciou a falta de recursos para manutenção e fi scaliza-
ção dos equipamentos. Das 24 mil barragens do Brasil, 723 
apresentam alto risco de acidentes e apenas 3% delas foram 
vistoriadas em 2017.

Depois de Brumadinho, o Senado instalou uma comissão 
para investigar o desastre. Diante da urgência do assunto, 
o relator da CPI, Carlos Viana (PSD-MG), apresentou um 
projeto (PL 1.396/2019) que obriga o responsável por crime 
ambiental a ressarcir o poder público pelas despesas com 
socorro, resgate, assistência e mitigação de danos.

— O desastre de Brumadinho gerou a necessidade de uma 
enorme mobilização de serviços públicos. Minas Gerais gastou 
R$ 1 milhão por dia com as operações de resgate de vítimas, 
localização de corpos e assistência à população. A reparação 
deve ser completa, incluídos os gastos para assistência às 
vítimas e para conter os efeitos do dano sobre comunidades 
atingidas — diz Viana.

Erídio, o soldador soterrado por dejetos em Brumadinho, 
digitou em suas redes sociais em junho de 2015 frases que 
deveriam servir de mantra para quem tem a missão de evitar 
tragédias: “A excelência não é um acidente. Ela é, acima de 
tudo, um hábito”.
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