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“A vida devia ser duas; 
uma para ensaiar, 
outra para viver a 
sério. Quando se 
aprende alguma coisa, 
está na hora de ir”.
João Ubaldo Ribeiro (1941/2014)
Escritor brasileiro
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O crescente número de 
processos que chegam 
ao Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) causam 
preocupação aos ministros da 
Corte e juristas. “Os números 
indicam, em especial no cam-
po penal, que nós estamos 
caminhando para uma situa-
ção trágica”, enfatizou o mi-
nistro do STJ Sebastião Reis, 
ao participar de seminário 
promovido ontem (27) pela 
Associação dos Advogados 
de São Paulo (AASP).

Segundo dados do próprio 
tribunal, em 2018 foram julga-
dos 511,7 mil processos, uma 
média de 15,5 mil para cada 

Volume crescente de 
processos no STJ preocupa 
ministros e juristas

um dos 33 ministros. Ao longo 
do ano passado, a Corte rece-
beu 338,7 mil novos processos. 
Somente as duas câmaras de di-
reito penal receberam, segundo 
o ministro Sebastião Reis,
90,1 mil novos casos em 2018. 
“Nós estamos aí em um cami-
nho crescente. Há um acrésci-
mo de processos nas turmas de 
direito penal de cerca de 20% 
ao ano”, disse Reis. 

Esse aumento gradativo 
está muito ligado, segundo o 
ministro, aos pedidos de habeas 
corpus. De acordo com ele, 
em 2015 foram levados ao STJ
31,9 mil habeas corpus, número 
que alcançou os 54,1 mil em 

2018. Para ele, o crescimento 
do número de casos que é le-
vado ao STJ está ligado ao um 
excesso de prisões decididas 
nas instâncias inferiores. 

“O juiz hoje no Brasil julga 
com raiva, com o fígado, preo-
cupado com a notícia que vai 
ser no dia seguinte”, criticou 
Reis. O ministro acredita que 
há uma postura equivocada de 
promotores e procuradores de 
colocarem a prisão como única 
alternativa. “No campo penal há 
uma preocupação excessiva com 
a prisão. Eu não vejo o Ministério 
Público pedindo cautelar, só vejo 
pedindo prisão”, disse.

O professor de Direito da 

“O juiz hoje no Brasil julga com raiva, com o fígado, preocupado com a notícia que

vai ser no dia seguinte”, criticou Reis.

UnB, Roberto Rosas, lembrou a 
proposta em tramitação no Se-
nado e já aprovada na Câmara, 
que restringe a apresentação do 

chamado recurso especial. “Os 
advogados interpõem o recurso 
especial como se fosse uma 
apelação”, ressaltou o professor, 

ao afi rmar que os advogados 
têm banalizado o recurso, 
transformando o STF em uma 
“terceira instância” (ABr).

O presidente Jair Bolsonaro 
defendeu um pacto entre os 
Três Poderes da República 
para a aprovação das reformas, 
que destravem a economia e 
promovam o desenvolvimento 
do país. “Falta nós, aqui em 
Brasília, conversarmos um 
pouco mais, discutirmos o que 
temos que votar em especial, 
e juntos fazer aquilo que povo 
pediu por ocasião das eleições 
e por ocasião das manifesta-
ções de domingo (26)”, disse 
o presidente em entrevista ao 
programa Domingo Espetacu-
lar, da Rede Record.

O presidente disse que con-
versará com os presidentes 
da Câmara, Rodrigo Maia, do 
Senado, David Alcolumbre, e 
do STF, Dias Toffoli, sobre esse 
pacto e as propostas para o país. 
“Acho que falta conversar um 
pouco mais, e a culpa é minha 
também, para que nós coloque-
mos na mesa o que nós temos 
que aprovar, o que também 
temos que revogar porque tem 

Bolsonaro quer propor um pacto com Legislativo e Judiciário.

O empresário Eike Batista 
foi condenado ontem (27) 
pelo colegiado da Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM) 
ao pagamento de duas multas 
no valor global de cerca de
R$ 536,506 milhões, por “in-
fração considerada grave” 
pela autarquia reguladora do 
mercado de capitais, devido a 
negociações de ações de emis-
são da OGX realizadas entre 24 
de maio a 10 de junho de 2013 
e da OGX e da OSX de 27 de 
agosto a 3 de setembro, “de 
posse de informação relevante 
não divulgada ao mercado”.

Eike Batista recebeu também 
pena de inabilitação temporá-
ria, pelo prazo de sete anos, 
para o exercício de cargo de 

Empresário Eike Batista.

Mourão faz 
homenagens à FEB em 
breve visita à Itália

O vice-presidente da Repú-
blica, Hamilton Mourão, fez 
uma breve visita à Itália no fi m 
de semana, como uma escala 
em sua viagem de volta da 
China. Mourão desembarcou 
em Florença no sábado (25) e, 
três horas depois, participou de 
uma homenagem à Força Ex-
pedicionária Brasileira (FEB) 
em Pistoia, que abriga um 
memorial pelos pracinhas que 
lutaram pela libertação da Itália 
na Segunda Guerra Mundial.

O Monumento Votivo Militar 
fi ca no lugar de um antigo ce-
mitério de soldados do Brasil. 
Mourão estava acompanhado do 
subsecretário do Ministério das 
Relações Exteriores da Itália, 
Guglielmo Picchi, e do deputado 
ítalo-brasileiro do Parlamento 
italiano, Luis Roberto Lorenzato.

Em seguida, o general visitou 
um monumento pela Libertação 
em Monte Castelo, perto de Bo-
lonha, palco mais célebre da ex-
pedição brasileira.  “Retornando 
da China, a escala em Florença 
permitiu-me prestar continên-
cia aos heróis brasileiros que 
tombaram nos campos da Itália 
na II Guerra Mundial em defesa 
da liberdade e da democracia. 
Eterna homenagem aos nossos 
valorosos ‘Pracinhas’!”, escre-
veu Mourão no Twitter (ANSA).

Vacina contra gripe
Essa é a última semana de 

vacinação contra a gripe nos 
postos de saúde de todo o 
Brasil. A campanha encerra na 
sexta-feira (31). A imunização 
é para grupos prioritários e 
integrante de forças de segu-
rança e de salvamento. O último 
balanço do Ministério da Saúde 
mostrou que 71,6% do público-
-alvo havia se vacinado.

A estação meteorológica do 
Parque Nacional de Itatiaia, 
no sul fl uminense, registrou 
na manhã de ontem (27) a 
menor temperatura do país 
pelo segundo dia seguido. O 
recorde de temperatura, de 
5,4 ºC negativos, superou o 
verifi cado domingo (26), de 
5,2 ºC negativos.

Apesar de ter confi rmado 
que a mínima em Itatiaia foi o 
recorde, o Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet) ainda 
não disponibilizou os dados 

de todo o país para ontem, 
segunda-feira. A estação de 
Itatiaia fi ca a 2.450 metros de 
altitude, o que faz com que a 
temperatura chegue a patama-
res tão baixos, mesmo a menos 
de 200 quilômetros da capital 
fl uminense.

Na cidade vizinha, Resende, 
em que a altitude é de 439 
metros, a mínima registrada 
entre a madrugada e a manhã de 
ontem foi de 15,1ºC. No Rio de 
Janeiro, a mínima foi de 15,2ºC, 
no Alto da Boa Vista (ABr).

Parque Nacional de Itatiaia.

Papa apela contra 
racismo e intolerância 
a imigrantes

O papa Francisco fez um ape-
lo ontem (27) contra o racismo 
aos imigrantes.”Não se trata 
somente dos imigrantes, mas 
também dos nossos medos. 
O problema não é ter receios 
ou temores, e sim, tornar-se 
intolerante, fechado, e até ra-
cista”, alertou o líder católico, 
na tradicional mensagem para 
a Jornada do Migrante e do 
Refugiado. 

De acordo com o Papa, a 
questão imigratória fala sobre a 
própria “humanidade” e a falta 
de compaixão. “A compaixão 
toca as cordas mais sensíveis 
da nossa humanidade, provo-
cando um impulso urgente de 
‘estar próximo’ de quem vemos 
em difi culdade”, comentou.

Francisco disse que a reação 
para lidar com as migrações nos 
dias de hoje deve se resumir a 
quatro verbos: acolher, prote-
ger, promover e integrar. Neste 
ano, a Jornada do Migrante e 
do Refugiado terá como tema 
“Não se trata apenas de mi-
grantes”. A mensagem do Papa 
coincidiu com a divulgação dos 
resultados das eleições euro-
peias, os quais apontam para 
um crescimento dos partidos 
nacionalistas no Parlamento 
Europeu (ANSA).
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Visando proteger a saúde 
pública e o meio ambiente, o 
número de praias que estão 
proibindo o consumo de cigar-
ros aumentou na Itália. Quem 
for fl agrado fumando sob um 
guarda-sol será punido com 
multas elevadas. Além de ser 
prejudicial à saúde, as bitucas 
de cigarro ocupam o terceiro 
lugar entre os detritos que são 
mais encontrados nas praias 
italianas, atrás somente de 
resíduos plásticos e tampas 
de bebidas.

A partir do dia 1º de junho, 
outras cidades italianas proibirão 
que as pessoas fumem nas praias. 
No entanto, algumas criarão 
“áreas para fumantes” devida-
mente equipadas. A principal 
entidade dos direitos dos consu-
midores, Codacons, pediu para 
o Ministério do Meio Ambiente 
criar uma “medida nacional que 
proibisse explicitamente o fumo 
nas praias italianas”.

A região líder da luta contra 
os cigarros nas praias do país 
da bota é a Emília-Romana. Em 
Rimini, por exemplo, se alguém 
for fl agrado fumando tomará 
uma multa de até 50 euros 
(R$ 225). A cidade de Lerici, 
uma das pérolas turísticas do 
Golfo dos Poetas, na província 
de Spezia, também proibirá fu-
mantes em suas praias a partir 
de 1º de junho. 

A guerra contra o fumo tam-
bém foi declarada na Sardenha. 
Em Olbia, será proibido fumar 
a oito metros da orla de todas 
as praias. O cigarro só será 
permitido nas áreas equipa-
das para receber fumantes. A 
mesma medida foi adotada em 
Sássari. As cidades de Bibione 
(Vêneto), Porto Cesareo (Pu-
glia), San Benedetto del Tronto 
(Marcas), bem como as ilhas de 
Lampedusa e Linosa, também 
vão vetar o uso de cigarros nas 
suas praias (ANSA).

Medida busca proteger a saúde pública e o meio ambiente.

EPA

Para destravar a economia, Bolsonaro 
propõe pacto com Legislativo e Judiciário

Bolsonaro disse que, na medida 
do possível, tem recebido par-
lamentares em seu gabinete e 
mantém o diálogo com Rodrigo 
Maia e Davi Alcolumbre para 
destravar as pautas governis-
tas. “Eles têm essa vontade 
também, mas alegam, em 
parte, que têm o problema de 
algumas lideranças que pensam 
de maneira contrária”, disse o 
presidente, destacando a auto-
nomia do Parlamento.

Bolsonaro falou ainda de suas 
intenções de dar mais liberdade 
aos estados para legislarem 
sobre questões específicas, 
reformando a Constituição no 
que for possível. “Gostaria que 
cada estado tratasse do seu 
código penal, da sua legisla-
ção ambiental, do seu código 
de trânsito. Gostaria que eles 
tratassem desses assuntos e, 
assim sendo, deixar a União 
pensar naquilo que é mais im-
portante no macro, e essas coi-
sas um pouco menores fi quem 
para os estados”, disse (ABr).

muita legislação que atrapalha 
o crescimento do Brasil”, disse.

Para ele, as manifestações 
de domingo foram um reca-
do aos Três Poderes. “Então 
precisamos de pautas outras, 
de uma reforma tributária, 
precisamos destravar nossa 
economia, votar coisa que 

facilite você empreender no 
Brasil, que você tenha prazer 
em ser patrão e dessa maneira 
apareçam empregos para tirar 
o Brasil da ociosidade que se 
encontra”, disse.

Sobre a articulação política 
para a aprovação das reformas, 
em especial a da Previdência, 

Cresce número de praias na 
Itália que proíbem cigarro

Itatiaia registrou
5,4 graus negativos

CVM multa Eike Batista 
em R$ 536,505 milhões

administrador ou de conse-
lheiro fiscal de companhia 
aberta ou de outras entidades 
que dependem de autorização 
da CVM, por manipular preço 
das ações da OGX em infração 
ao Artigo 1º da Instrução CVM 
número 8.

O advogado do empresário, 
Darwin Corrêa, disse que 
vai recorrer das penalidades 
ao Conselho de Recursos do 
Sistema Financeiro Nacional. 
Corrêa assegura que “a con-
denação foi manifestamente 
contrária à prova documental 
e testemunhal do processo”. 
Segundo o advogado, “fi cou 
provado em laudos contábeis 
que as vendas de ações realiza-
das tiveram justa causa, sendo 
decorrentes do vencimento 
antecipado de contratos pré 
existentes, que contavam com 
garantia de ações que acabaram 
parcialmente alienadas”.

Eike Batista foi preso pela 
Polícia Federal há cerca de 
um ano dentro da Operação 
Efi ciência, braço da Lava Jato, 
e agora se encontra em prisão 
domiciliar, não podendo sair 
de casa à noite. É obrigado a 
permanecer em casa nos fi ns 
de semana e feriados (ABr).
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Como a realidade 
aumentada afetará 

as organizações 
Empresas dos mais 

diversos segmentos e 

ramos de atividade 

estão sempre em 

busca de alternativas 

de investimento em 

inovações digitais

Nesse contexto, a reali-
dade aumentada é uma 
opção amplamente dis-

cutida e considerada. Apesar 
disso, segundo estudo reali-
zado pela Harvard Business 
School, a realidade aumentada 
entrará para o rol dos maiores 
investimentos em inovação 
a partir de 2020, chegando à 
ordem de US$ 60 bilhões.

A solução, que é construída 
a partir de um conjunto de 
tecnologias que fazem a visua-
lização de dados digitais sobre 
o mundo real, promovendo 
a interação entre ambientes 
virtuais e o mundo físico, ainda 
está em desenvolvimento e, 
por que não dizer, amadureci-
mento. Para aqueles que ainda 
imaginam não conhecer ou 
nunca ouviram falar de reali-
dade aumentada, um exemplo 
clássico dessa tecnologia foi 
o jogo Pokémon Go, lançado 
em 2016. 

Além de apelar para a nos-
talgia do público, o game usava 
a realidade aumentada e a 
geolocalização para mostrar os 
monstrinhos no mapa por meio 
da câmera dos smartphones de 
seus usuários. Para se ter uma 
ideia do quão promissora essa 
tecnologia pode ser, em apenas 
uma semana de seu lançamen-
to, o Pokémon Go valorizou as 
ações da Nintendo em US$ 7,5 
bilhões, atingindo 100 milhões 
de downloads entre Android e 
iOS em apenas 5 meses.

Mas, no contexto da Indús-
tria 4.0 e Manufatura Inteli-
gente, precisamos esclarecer 
que a realidade aumentada 
(ou expandida ou ampliada) 
é muito diferente da realidade 
virtual, que permite simula-
ções de equipamentos e ações 
em ambientes fabris. Apesar 

de constituir uma combina-
ção perfeita para alavancar 
soluções digitais em grandes 
indústrias, a realidade aumen-
tada sozinha afetará o modo 
como as corporações podem 
funcionar. 

De universidades a empre-
sas de ponta, possibilitando 
a mudança na maneira com 
que as empresas atendem 
seus consumidores, criam e 
projetam produtos, corrigem 
erros mecânicos, treinam 
empregados e até mesmo 
alteram a cadeia de valor de 
um processo produtivo. Diante 
disso, não é necessário ir muito 
longe para imaginar por que 
a realidade aumentada está 
tão em alta em diversos seg-
mentos, incluindo marketing, 
publicidade, manufatura e até 
indústria do varejo (usando QR 
Codes, por exemplo). 

Os impactos causados por 
essa tecnologia incrementam 
drasticamente a produção 
ao permitirem a alteração na 
relação entre homens e máqui-
nas, a visualização interativa 
das instalações industriais, a 
obtenção de informações e o 
fornecimento de soluções para 
problemas sem que haja inter-
rupções na produção, além de 
outras infi nitas possibilidades 
que a indústria 4.0 e suas inova-
ções trazem ao nosso dia a dia. 

Entretanto, para que o 
aprimoramento do processo 
da tomada de decisão ocorra 
em todos os níveis da indús-
tria, é importante que não 
haja restrições de mobilidade 
na tecnologia utilizada. Com 
esse requisito, ela poderá 
ser aplicada desde os níveis 
gerenciais até os de chão de 
fábrica, sem restrições e tra-
zendo benefícios não só para 
quem as opera, mas para todos 
os usuários que sejam capazes 
de controlar seus elementos, 
tais como sistemas, sensores, 
comunicação, suporte entre 
outros. 

(*) - É Client Service Executive
da Indústria de Manufatura e

Logística da Cognizant no Brasil
(www.cognizant.com.br).

Roberta Tozelli (*)
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News@TI
TOPMIND abre vagas de tecnologia para
São Paulo

@A TOPMIND, uma das principais empresas de prestação de 
serviços de TI no Brasil, anuncia planos para a expansão de sua 

equipe em São Paulo (SP). Entre outras oportunidades, a companhia 
está com vagas abertas para as posições de Analista Java Mobile 
Pleno, Analista de Processo de TI Junior Bilíngue, Engenheiro e 
Cientista de Dados TensorFlow, Gerente de Projetos de Infraestru-
tura Sênior e Analista Programador Dot Net e BluePrism Sênior, 
além de analista de Power BI.  "Os profi ssionais de tecnologia da 
era digital deixam de ter um papel exclusivamente técnico para 
uma função mais estratégica e importante no processo de tomada 
de decisão e negócio. É necessário que os profi ssionais da área de 
TI não apenas ampliem seus conhecimentos ligados à tecnologia, 
mas também reforcem seus diferenciais com o que chamamos de 
soft skills, que são habilidades adicionais como, autoconhecimento, 
negociação, iniciativa, criatividade, resiliência e empreendedorismo", 
diz Sandra Maura, CEO da TOPMIND. Os candidatos interessados 
devem enviar o currículo para ray.cruz@topmind.com.br e talita.
tatiyuwa@topmind.com.br. Para mais informações, acesse: www.
topmind.com.br/trabalhe-conosco.

Encontro para discutir impacto da Lei Geral de 
Proteção de Dados na área de saúde

@A Lei de Proteção de Dados – LGPD tem gerado discussões 
em todo o país, especialmente na área de saúde, que será par-

ticularmente afetada devido ao caráter altamente sensível de suas 
informações. Pensando nisso, a Digisystem, companhia brasileira 
fornecedora de soluções end-to-end de tecnologias avançadas, pro-
move o 1° Encontro sobre Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 
e Certifi cação HIMSS Analytics, no dia 06 de junho, em São Paulo, 
das 8 às 11 horas, no restaurante Cantaloup. O evento contará com 
palestras de especialistas de peso. Luís Gustavo Kiatake, Presidente 
da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS), discutirá os 
principais desafi os do segmento da saúde com o advento da LGPD. 
Já Mendel Sanger, diretor executivo da Digisystem, apresentará 
tendências e novas tecnologias para que as instituições de saúde 
possam se adaptar rapidamente a este novo cenário. O evento con-
tará ainda com uma mesa redonda para debater as novas regras de 
coleta, armazenamento, tratamento, compartilhamento de dados 
pessoais, e as consequências do não cumprimento destas normas. 
Inscrição  (www.digisystem.com.br/lgpd#inscrevase).

ricardosouza@netjen.com.br
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Ciência e Tecnologia

O trabalho com propósito é aquele que cor-
responde às metas, valores e personalidade 

de um indivíduo e que não consiste apenas em 
um amontoado de tarefas, mas sim em uma ocu-
pação que faça real sentido para o profi ssional.

No entanto, apesar de o interesse no tema 
estar cada vez maior (o Google Trends aponta 
que o interesse pela palavra "propósito" cres-
ceu mais de 8 vezes nos últimos 15 anos), a 
incorporação do conceito é mais difícil: um 
levantamento recente da plataforma Love 
Mondays revelou que 70% dos usuários que 
estão empregados desejam mudar de trabalho, 
sendo que quase um terço dessas pessoas estão 
buscando uma ocupação mais alinhada ao seu 
propósito de vida.  

Esse objetivo pode ser alcançado tanto por 
meio do cargo certo na empresa certa, como 
pela decisão de empreender e moldar os pró-
prios horizontes.

Buscando orientar a jornada de quem se 
encontra nesse momento de vida, a Sempreen-

Orientação vocacional 2.0: trabalho com propósito é 
tema de curso online da Sempreende

de, primeira escola de empreendedorismo de 
Goiás, acaba de lançar o curso online Trabalho 
com Propósito, cuja pré-venda tem início nesta 
quinta-feira, dia 23 de maio. As vendas ofi ciais 
serão abertas no dia 3 de junho.

Nele, o aluno pode identifi car seus pontos fortes 
e fracos, descobrir qual seria sua rotina ideal, 
aprender técnicas como mapa mental e brains-
torming e criar uma matriz de autoconhecimento.

O conteúdo é ministrado por Luciana Pado-
vez, co-fundadora da escola e pesquisadora na 
área de ensino de empreendedorismo, e aborda 
o conceito de trabalho com propósito, a nova 
realidade dos empregos e os mitos relacionados 
ao tema. É dividido em quatro etapas: mergulho, 
geração de ideias, testes e ação.

Ao fi nal do curso, os alunos serão capazes de 
identifi car oportunidades e ameaças, usar diferen-
tes tipos de pensamento para melhorar processos 
criativos, testar ideias de trabalho e elaborar um 
plano de ação para colocar tudo em prática.

Para garantir a imersão dos alunos, a Sem-

Escola ensina técnicas para alunos escolherem ocupação ideal de acordo com seus perfi s
preende entrega na casa de cada um deles um 
kit contendo: um caderno de exercícios com 
atividades a serem realizadas ao longo das aulas, 
um diário de fl ow para mapear práticas que 
geram engajamento e motivação, um Canvas de 
propósito, uma matriz de autoconhecimento e 
todos os materiais necessários para a conclu-
são do curso. Após o fi m do cronograma, os 
estudantes também recebem o certifi cado de 
participação de 6 horas.

Todos os participantes têm direito a três 
sessões de mentoria ao vivo com a professora 
para tirar dúvidas e debater os temas aprendi-
dos, além de acesso ilimitado a um fórum para 
interagir com os demais inscritos. 

O curso será disponibilizado no site da Sem-
preende no dia 24 de junho. Na pré-venda, rea-
lizada entre os dias 23 de maio e 2 de junho por 
meio do link, a escola oferece 50% de desconto. 
Entre os dias 3 e 16 de junho, as inscrições po-
dem ser feitas em (https://pages.hotmart.com/
n13728726g/trabalho-com-proposito)

Representantes de Nicolás 
Maduro e Juan Guaidó irão 
voltar nesta semana a Oslo, 
na Noruega, para retomar as 
conversas sobre a profunda 
crise política na Venezuela. A 
Rússia, por sua vez, declarou 
ontem (27) que está pronta 
para participar das negocia-
ções. A rodada de conversas 
será a primeira que governo 
e oposição fi carão frente a 
frente. No primeiro encontro, 
os representantes de Guaidó 
e Maduro realizaram reuniões 
separadas com os negociado-
res na capital norueguesa. 

“Reiteramos nosso compro-
misso de continuar apoiando 
a procura por uma solução 
comum entre todas as par-
tes da Venezuela”, informou 
o Ministério das Relações 
Exteriores da Noruega. Em 
um documento escrito pelo 
autoproclamado presidente 
da Venezuela, Guaidó disse 
que aceitou o convite do país 
nórdico para “explorar uma 
possível saída negociada da 
ditadura e desta grave crise”. 

Guaidó disse que aceitou o convite do país nórdico e pediu que 

Caracas tenha “eleições livres”.

Nos quatro meses de 2019, 
esses gastos chegaram a 
US$ 5,809 bilhões, uma 

queda de 10,22% em relação a 
igual período do ano passado.

As receitas de estrangeiros 
em viagem ao Brasil também 
se reduziram. Em abril, che-
garam a US$ 472 milhões, com 
redução de 5,41% em relação 
ao mesmo mês do ano passado. 
No primeiro quadrimestre, as 
receitas chegaram a US$ 2,283 
bilhões, 6,17% menor do que 
nos quatro meses de 2018. Com 
esses resultados, a conta de 
viagens formada pelos gastos 
dos brasileiros e as receitas dos 
estrangeiros fi cou negativa em 
US$ 1,021 bilhão em abril e em 
US$ 3,525 bilhões, nos quatro 
meses do ano.

Segundo o chefe do Depar-
tamento de Estatísticas do 
BC, Fernando Rocha, o dólar 
mais caro está levando à redu-
ção dos gastos de brasileiros 
no exterior. “Fica mais caro 
viajar ao exterior”. As viagens 
internacionais fazem parte da 
conta de serviços das transa-
ções correntes. Em abril, as 
transações correntes tiveram 
défi cit de US$ 62 milhões, re-
sultado próximo do registrado 
em igual mês de 2018: défi cit 

O dólar mais caro está levando à redução dos gastos de brasileiros no exterior.

Tesouro Direto:
R$ 1 bilhão em vendas 
líquidas em abril

As vendas do Tesouro Direto 
atingiram R$ 2,61 bilhões, em 
abril, enquanto os resgates totali-
zaram R$ 1,43 bilhão. Com isso, o 
Tesouro Direto registrou vendas 
líquidas de R$ 1,18 bilhão, no mês 
passado, de acordo com dados 
divulgados ontem (27). Esse é o 
terceiro maior resultado de venda 
líquida da série histórica. Do total 
de resgates, R$ 1,43 bilhão foram 
relativos às recompras e R$ 700 
mil, aos vencimentos.

O valor médio de operação atingiu 
sua terceira menor marca na série 
histórica, registrando R$ 5.321,08, 
informou o Tesouro Nacional. Além 
disso, aplicações até R$ 1 mil repre-
sentaram 64,29% do total, terceiro 
maior percentual da série histórica. 
Para o Tesouro, esses resultados 
mostram maior inclusão de peque-
nos investidores no programa.

Em abril de 2019, o total de 
investidores ativos no Tesouro 
Direto, isto é, aqueles que atual-
mente têm saldo em aplicações 
no programa, atingiu a marca de 
1.006.547 de pessoas. No mês, 
56.697 investidores tornaram-se 
ativos, o que representa um cresci-
mento de 5,94% em relação ao mês 
anterior. O número de investidores 
cadastrados no Tesouro Direto, 
por sua vez, cresceu em 206.033 
e atingiu a marca de 4.006.824 de 
pessoas (ABr).
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Gastos em viagens internacionais 
caíram 2,93% em abril

Os gastos de brasileiros em viagens ao exterior estão menores. De acordo com dados do Banco Central 
(BC) divulgados ontem (27), essas despesas totalizaram US$ 1,493 bilhão, em abril, com redução de 
2,93% em relação ao mesmo mês de 2018

de US$ 61 milhões. De janeiro 
a abril, o défi cit chegou a US$ 
8,225 bilhões, contra US$ 9,062 
bilhões em igual período do ano 
passado. 

“Embora as transações te-
nham sido estáveis, houve 
pequena melhora na balança 
comercial e redução no défi cit 
na conta de renda primá-
ria. Esses dois fatores foram 
 contrapostos pelo aumento 

no défi cit na conta de servi-
ços”, disse Rocha. A balança 
comercial registrou superávit 
de US$ 5,539 bilhões, em abril 
e acumulou US$ 14,899 bilhões, 
nos quatro meses do ano.

A conta renda primária (lu-
cros e dividendos, pagamentos 
de juros e salários) fi cou nega-
tiva em US$ 2,854 bilhões no 
mês passado e em US$ 14,324 
bilhões, em quatro meses. A 

conta de renda secundária (do-
ações e remessas de dólares, 
sem contrapartida de serviços 
ou bens) teve resultado positivo 
de US$ 272 milhões, em abril, e 
de US$ 906 milhões, em quatro 
meses. A conta de serviços 
(viagens internacionais, entre 
outros) registrou saldo nega-
tivo de US$ 3,019 bilhões, em 
abril, e de US$ 9,707 bilhões, no 
primeiro quadrimestre (ABr).

Governo e oposição venezuelana 
retomarão conversas em Oslo

O deputado ainda pediu que 
Caracas tenha “eleições livres”. 
Maduro, por sua vez, usou as 
redes sociais para agradecer a 
Noruega “pelos esforços para 
avançar pelos diálogos de paz 
e estabilidade na Venezuela”.

Essa será a segunda tentativa 
de diálogo envolvendo Maduro 
desde que Guaidó se autopro-
clamou presidente, em janeiro 
passado. Em maio, o opositor 
tentou insufl ar um levante das 

Forças Armadas contra o re-
gime chavista, mas não teve 
adesão da alta cúpula militar. 
De acordo com um comunica-
do divulgado pelo Ministério 
das Relações Exteriores da 
Rússia, o país recebeu posi-
tivamente a notícia de que a 
rodada de conversas terá uma 
sequência. No entanto, Mos-
cou fez um alerta contra qual-
quer ultimato à liderança do 
país sul-americano (ANSA).
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do Brasil, inicia seu programa de trainee. A companhia recruta jovens 
com formação entre julho de 2015 e julho de 2019. É necessário do-
mínio intermediário do idioma inglês e conhecimento do pacote Offi ce 
em nível intermediário/avançado. São vagas para diversos cursos com 
atuação em São Paulo e Rio de Janeiro. O programa terá duração de nove 
meses e pretende formar um time capacitado para assumir desafi os. É 
para jovens potenciais que gostem de uma rotina dinâmica, cheia de 
desafi os e feita por pessoas felizes e comprometidas com um serviço de 
excelência. Inscrições: (www.pagetalent.com.br). 

E - Onde Comer
Já está disponível em São Paulo o Share Eat, uma nova plataforma para 
quem gosta de comer e beber bem sem precisar gastar horas decidindo 
aonde ir. Mesclando preferências e hábitos de cada usuário com a cura-
doria de experts em gastronomia, a inteligência artifi cial do Share Eat 
ajuda os usuários a escolherem o melhor lugar para comer em poucos 
minutos. E o melhor: sem textões! Nele, fotos e vídeos tornam mais 
prático o momento de escolher onde comer! Ao baixar o aplicativo, o 
usuário encontra recomendações de bares e restaurantes baseadas em 
fotos e vídeos, além de descrições rápidas que funcionam como tags. 
Verifi que em (www.shareeat.com.br/).

F - Educação Financeira
A Juros Baixos descomplica o ‘economês’ e mostra que é possível, sim, 
assumir o controle do próprio dinheiro. A plataforma de educação 
fi nanceira, simulação e intermediação de empréstimos online oferece 
três cursos gratuitos de educação fi nanceira. A ideia é mostrar que 
qualquer um pode colocar as contas em dia, se preparar para o futuro 
e investir de forma segura e vantajosa. As videoaulas dos cursos de 
‘Orçamento Pessoal e Familiar + Renda Extra’, apresenta, de forma 
objetiva e descomplicada, conceitos econômicos básicos. As inscrições 
devem ser realizadas por meio da plataforma Udemy (www.udemy.com) 
e são totalmente gratuitas. 

G - Revenda Corporativa
A Corel Corporation, provedora de algumas das marcas mais conhecidas 

A - Realizador de Sonhos
Assistente pessoal, secretário de luxo ou ajudante profi ssional? Não 
importa como é chamado, a missão do Concierge da Ikê Assistência 
Brasil é realizar sonhos. Dos mais simples como ir a um show fora do 
Brasil ou roteiros de viagem personalizados a pedir a namorada em ca-
samento durante um jogo da NBA com direito a destaque no telão. Na 
operação do Concierge cada dia é diferente. A organização da equipe 
mantém mapeados e atualizados prestadores de serviço no Brasil e em 
outros países, o que é fundamental para que as solicitações tenham um 
fi nal feliz. Para mais informações acesse: (www.ikeasistencia.com.br).  

B - Produtos Orgânicos
O Super Saudável é o primeiro supermercado do País que oferece produ-
tos que têm a saudabilidade como critério principal em sua composição. 
No local (Av. São Gualter, 931, Alto de Pinheiros), uma seleta variedade 
de produtos para uma alimentação mais saudável e natural. São itens 
naturais, orgânicos, integrais, sem glúten, sem lactose, light, veganos, 
além de hortifruti de excelente qualidade e com muito sabor, tudo 
selecionado rigorosamente por uma equipe de nutricionistas. O espaço 
dispõe de uma agradável horta aquapônica, onde verduras e temperos 
são cultivados com elementos orgânicos, que podem ser colhidos no pé 
pelos clientes. Mais informações: (www.ssaudável.com.br).

C - Varejo de Rua
O Grupo Malwee, uma das principais empresas no segmento de moda do 
Brasil e uma das mais modernas do mundo, lançou chamada no Edital 
de Inovação para a Indústria a fi m de selecionar projetos inovadores 
apresentados por startups. Serão escolhidas até cinco propostas que 
utilizem ferramentas destinadas a oferecer uma experiência de compra 
diferenciada e inovadora, como a inserção de lojistas multimarcas no 
mundo digital. Cada projeto aprovado terá orçamento de R$ 150 mil e 
deverá ser desenvolvido em até oito meses. As inscrições podem ser 
feitas no endereço: (editaldeinovacao.com.br). 

D - Programa de Trainee
A Hortifruti/Natural da Terra, maior rede varejista de hortifrutigranjeiros 

e respeitadas do segmento de software, entre elas CorelDRAW®, Paral-
lels®, MindManager®, ClearSlide®, Pinnacle™ e WinZip®, anuncia o 
credenciamento da Solo Network como novo ESD (Eletronic Software 
Download) Partner da empresa canadense no Brasil. Com a credencial, 
a revenda paranaense passa a atuar via aquisição de produtos direta-
mente da Corel, sem intermediação de distribuidores, ofi cializando um 
modelo de negócios que visa alavancar as vendas em nível nacional, 
promovendo ainda uma forte penetração do pacote de criação e design 
gráfi co CorelDRAW em novos mercados verticais. Mais informações: 
(www.corelbrasil.com.br). 

H - Mais Médicos 
Os profi ssionais interessados em participar do Programa Mais Médicos têm 
até quarta-feira (29) para se inscrever. Um dos requisitos necessários é 
estar formado e possuir CRM Brasil, ou seja, ter habilitação em qualquer 
Conselho Regional de Medicina do país. Cabe ressaltar a importância de 
estar atento a todas as regras de adesão previstas no edital nº11/2019, 
publicado em 13 maio deste ano. Uma delas se refere à apresentação 
dos documentos no ato da inscrição, que será feita exclusivamente pela 
internet, via Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP), disponível 
no site do Mais Médicos: (http://maismedicos.gov.br).

I - Residência de Tecnologia 
Foram prorrogadas até domingo (2) as inscrições para a residência 
hacker do Red Bull Basement, que podem ser feitas pelo site: (www.
redbull.com/basement). O programa, cuja intenção é desenvolver pro-
jetos que façam uso da tecnologia para a solução de problemas sociais, 
busca por cinco protótipos inovadores que olhem para necessidades 
relacionadas a saneamento, segurança pública, inclusão social, mudanças 
climáticas, recursos hídricos e educação inclusiva, entre outros temas. 
O objetivo é incentivar a inovação cidadã, com iniciativas que tenham 
consistência, viabilidade e potencial de gerar impacto para a sociedade 
e seus cidadãos.ecnologia. 

J - Realização Profi ssional
Estão abertas as inscrições para o curso ‘Autoconhecimento Na Prática’, 
que ocorrerá nos dias 15 e 16 de junho. Realizada pela Fundação Estudar, 
a formação orienta o participante a exercitar o conhecimento sobre si 
mesmo para tomar decisões mais embasadas e aplicáveis nos campos 
pessoal e profi ssional. A partir do momento que esse jovem entende os 
seus valores, suas motivações, onde ele quer chegar, o que no dia a dia 
brilha seus olhos, ele vai começar a encontrar informações intrínsecas 
que deve levar em conta no processo de decisão. O curso já alcançou 
mais de 2 mil jovens em todo o Brasil. Interessados podem se inscrever 
pelo site (http://bit.ly/2Hxsi1V).

do Brasil, inicia seu programa de trainee. A companhia recruta jovens
com formação entre julho de 2015 e julho de 2019. É necessário do-
mínio intermediário do idioma inglês e conhecimento do pacote Office

A - Realizador de Sonhos
Assistente pessoal, secretário de luxo ou ajudante profi ssional? Não 

O combate à corrupção 

ganhou forma, espaço 

e corpo no Brasil ao 

longo dos últimos anos 

graças às investigações 

realizadas por operações 

como a Lava-Jato

Contudo, esse discurso 
ainda não passou à 
prática. Apesar de toda 

a indignação da população, o 
país segue em queda livre nos 
principais estudos e rankings 
de transparência e boa gover-
nança. Isso reforça a tese de 
que, por mais importante que 
seja o processo judicial contra 
corruptos e corruptores, a mu-
dança só é possível quando a 
gestão pública se tornar digital 
e acessível a todos.

O último relatório do Índice 
de Percepção da Corrupção, 
realizado pela organização de 
Transparência Internacional, 
mostra que o Brasil recuou 
nove posições e ocupa o 105ª 
lugar no ranking anticorrupção 
– quanto melhor a posição, 
menos o país é considerado 
corrupto. É o pior desempenho 
desde 2012 e representa a 
quinta queda consecutiva. Em 
2016, por exemplo, ocupava a 
79ª colocação. Estamos atrás 
de nações bem menos desen-
volvidas, como Cuba e Gana e 
estamos empatados com Costa 
do Marfi m, Egito, Timor Leste, 
Zâmbia, entre outros.

Atualmente, a maioria dos 
processos em prefeituras, 
governos estaduais, na União 
e em autarquias é realizada 
manualmente e demanda 
uma quantidade imensa de 
documentos e papéis. Dessa 
forma, o trâmite desses ar-
quivos torna-se totalmente 
burocrático, fazendo com que 
seu andamento seja muito mais 
lento do que deveria e, pior, 
sem a necessária transparência 
em todos os procedimentos. 

Por mais que a Lei de Acesso 
de Informação esteja em vigor 
e nos esforçamos para des-
cobrir, não sabemos em qual 
departamento está determi-
nada solicitação ou por quais 

motivos ela está parada. Essa 
situação favorece a corrup-
ção. É essencial que o poder 
público digitalize e simplifi que 
seus processos com a gerência 
eletrônica de documentos. 

Dessa forma, toda a trami-
tação estará disponível no 
ambiente virtual, de ponta a 
ponta, e disponível à população 
e aos próprios servidores com 
poucos cliques. Isso permite, 
por exemplo, que os órgãos 
municipais, estaduais e fede-
rais tenham de forma rápida e 
fácil o andamento de cada de-
manda, com registro de quem 
e quando a documentação foi 
lida, o responsável, por quanto 
tempo está em andamento e 
até mesmo os problemas re-
solvidos por cada profi ssional.

Com todo o trâmite do-
cumentado, digitalizado e 
disponível ao cidadão, gabi-
netes e secretarias podem 
ser avaliadas de acordo com 
sua efi ciência, engajamento 
e qualidade, rendendo bene-
fícios fundamentais quando 
se trata de recursos públicos, 
como economia, produtividade 
e, sobretudo, transparência. 
Convenhamos, é bem mais 
difícil cometer atos ilícitos 
quando todo o procedimento 
é registrado na Internet. A 
própria investigação ganha 
novos métodos para averiguar 
denúncias de corrupção e 
pessoas com más intenções 
pensarão bem antes de faze-
rem qualquer irregularidade.

As demandas por desbu-
rocratização e transparência 
tendem a crescer ainda mais 
com o avanço da tecnologia. É 
inadmissível perceber que ain-
da hoje as repartições públicas 
evitem a adoção de recursos 
que aceleram seus processos 
e, consequentemente, seguem 
camufl ando péssimas práticas 
de corrupção. Tribunais de Jus-
tiça, hospitais, escolas, bancos 
e até leilões já acontecem no 
ambiente online. Passou da 
hora do poder público fazer 
o mesmo.

(*) - É fundador da 1Doc, plataforma 
web de comunicação, atendimento 

e gestão documental para órgãos 
públicos.

Jéferson de Castilhos (*)

Dia dos namorados 
deve movimentar 
R$ 2,3 bilhões no 
e-commerce 

O amor está no ar – e no bolso 
dos casais brasileiros. De acordo 
com estimativas do Compre&Confi e, 
empresa referência em inteligência 
de mercado, os apaixonados devem 
aumentar a procura por presentes 
no e-commerce este ano: ao todo, 
as compras online para o Dia dos Na-
morados devem movimentar R$ 2,3 
bilhões este ano, aumento nominal 
de 8% em relação ao mesmo período 
do ano passado.

“A expectativa para o comércio 
eletrônico continua positiva. A pos-
sibilidade de economizar no dia dos 
namorados impulsionará um forte 
crescimento nas vendas deste ano, 
apesar da queda do valor médio gasto 
nos presentes mostrar certa cautela 
do consumidor neste momento de 
recuperação da economia”, afi rma 
André Dias, diretor executivo do 
Compre&Confi e.

A projeção, que considera o pe-
ríodo de 28/05 a 11/06, aponta que 
o incremento está relacionado ao 
volume de pedidos no período. A 
empresa acredita que, ao todo, devem 
ser realizados 6 milhões de compras 
online – aumento de 17% em relação 
ao ano anterior.

Apesar de comprarem mais, os bra-
sileiros devem ter um tíquete médio 
menor do que o do ano passado. As 
compras devem ser de, em média, 
R$ 389,17 – valor 7,5% menor do 
que o registrado no mesmo período 
de 2018 (Compre&Confi e).

A Fiat Chrysler Automobi-
les (FCA) apresentou uma 
proposta de fusão para a 
montadora francesa Renault, 
o que criaria o terceiro maior 
grupo automotivo do mundo. 
Após meses de especulações 
no setor, a oferta foi ofi cializa-
da ontem (27) e prevê que as 
duas empresas tenham cada 
uma 50% das ações da com-
panhia resultante, com estru-
tura organizacional paritária e 
maioria de independentes no 
conselho de administração.

A nova empresa teria sede 
legal na Holanda, assim como 
já acontece com a FCA, e 
ações cotadas nas bolsas de 
Milão, Paris e Nova York. 

A fusão daria origem ao ter-
ceiro maior grupo automotivo 
do mundo, com 8,7 milhões 
de carros vendidos por ano, 
atrás de Volkswagen e Toyota. 
Se a operação incluir Nissan e 
Mitsubishi, que hoje formam 
uma aliança com a Renault, 
o grupo resultante assumi-
ria a liderança do mercado 
mundial, com 15,6 milhões 
de veículos vendidos por ano, 
50% a mais que a Volkswagen.

Atualmente, a Renault tem 
43% das ações da Nissan, que, 

FCA pretende criar terceiro maior grupo automotivo do planeta.

Em relação ao último 
trimestre de 2018, no 
entanto, houve queda 

de 62,5%. As vendas, por sua 
vez, cresceram 9,7% nos três 
primeiros meses do ano em 
relação ao primeiro trimestre 
do ano passado, e caíram 18,9% 
em relação ao último trimestre 
de 2018.

De acordo com a entidade, os 
melhores indicadores do setor 
são verifi cados nos trimestres 
pares, o segundo e o quarto, e 
por isso a diferença em relação 
aos meses imediatamente ante-
riores. “Há uma tendência clara 
do aumento de lançamento, do 
aumento de vendas [nos trimes-
tres pares]”, disse José Carlos 
Martins, presidente da CBIC.

A oferta final disponível, 
outro indicador que compõe o 
levantamento, registrou queda 
de 8,6% em relação ao primeiro 
trimestre de 2018, com um total 
de 120.422 unidades. 

Desse total, 29% são de 
imóveis prontos, 47% em 
construção e 24% na planta. 
Em relação ao mesmo período 

Os números são da Câmara Brasileira da Indústria da Construção.
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Lançamentos imobiliários cresceram 
4,2% no primeiro trimestre

Os lançamentos imobiliários no país tiveram aumento de 4,2% no primeiro trimestre de 2019, na 
comparação com o mesmo período do ano passado, aponta levantamento da Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção (CBIC)

do ano passado, houve queda 
no número de imóveis prontos 
para venda, de 32% para 29%. 
“Para nós é muito importante 
esses 3%, signifi cam aproxi-
madamente 3,5 mil unidades 
que estavam prontas, estavam 
no patrimônio das empresas, 
na dívida delas, e é importante 
que os imóveis prontos vão se 
reduzindo”, avaliou Celso Luiz 

Petrucci, presidente da Comis-
são da Indústria Imobiliária da 
CBIC.

Na análise por região, a 
maioria das unidades foi lan-
çada no Sudeste, com 46,8% 
do total e foi responsável pela 
venda de 52,6%. Em seguida 
está o Nordeste, onde foram 
lançadas 26,6% do total de 
unidades e vendidas 23,1%. 

O Sul lançou 14,2% e vendeu 
13,7% das unidades disponí-
veis. No Centro-Oeste foram 
lançadas 10,9% das unidades e 
vendidas, 7,9%. A região Norte 
reuniu 1,5% dos lançamentos 
e 2,4% das vendas. O levanta-
mento foi feito em 23 regiões 
em todas as partes do país, que 
representam 41% do mercado 
imobiliário (ABr).

FCA apresenta proposta de 
fusão com a Renault

por sua vez, detém 15% da 
montadora francesa. Segundo 
a FCA, no entanto, a proposta 
atual “se concentra em uma 
agregação com a Renault”. 
No comunicado, o grupo ítalo-
-americano destaca a neces-
sidade de se tomar “decisões 
corajosas para aproveitar as 
oportunidades que surgiram no 
setor automotivo em campos 
como conectividade, eletrici-
dade e veículos autônomos”. 

Além de Fiat, Chrysler e 
Renault, a aliança englobaria 
marcas como Alfa Romeo, 
Dodge, Maserati, Jeep, Ram, 

Dacia e Lada. A porta-voz 
do governo francês, que é 
acionista da Renault, já se 
disse “favorável” à fusão. De 
acordo com o CEO da FCA, 
Mike Manley, a operação po-
deria durar um ano. “Essas 
operações trazem benefícios 
para ambos os países”, re-
forçou o presidente da FCA, 
John Elkann, que prometeu 
não fechar nenhuma fábrica. 
A oferta chega em meio à 
crise que se abateu sobre a 
Renault com a prisão de seu 
ex-presidente, o brasileiro 
Carlos Ghosn (ANSA).
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No Brasil que é 
brasis, o evangélico 

é evangélicos
É cada vez mais comum 

ver na mídia em geral 

e no discurso popular 

referências a “os 

evangélicos”

Como se todos evangé-
licos brasileiros repre-
sentassem um corpo 

único, coeso e homogêneo 
em seus valores, crenças e 
atitudes. Assim, na visão redu-
cionista de grande parte da so-
ciedade, todo evangélico seria, 
por exemplo, fundamentalista, 
homofóbico, anti-iluminista e 
politicamente alinhado. Essa 
generalização, porém, se 
baseia em uma visão histori-
camente equivocada, distan-
ciada da realidade atual e que 
prejudica o entendimento da 
infl uência de “os evangélicos” 
nos rumos do Brasil.

No país de Bolsonaro e Da-
mares, se desejamos construir 
um diálogo realista, consciente 
e produtivo acerca da ação de 
“os evangélicos” na sociedade 
como um todo, é essencial 
que essa mesma sociedade 
compreenda que o conceito 
“os evangélicos” de maneira 
nenhuma representa, hoje, 
uma identidade única, mas se 
refere a segmentos extrema-
mente diferentes entre si, que 
pensam de modo divergente 
em uma enormidade de pontos 
e que, inclusive e infelizmente, 
frequentemente vivem em 
intensa oposição mútua.

Caso não haja essa compre-
ensão, toda discussão acerca 
do papel de “os evangélicos” 
no dia a dia da nação será 
pautada — como tem sido — 
em caricaturas e estereótipos, 
e não nos fatos como eles se 
apresentam. Serão discussões 
desinformadas e, consequen-
temente, infrutíferas. O que se 
descortina a olhos mais bem 
informados é uma miríade de 
grupos diferentes, discordan-
tes e antagônicos em questões 
que vão da teologia ao posicio-
namento político. 

Embora o cidadão não evan-
gélico, em geral, não se aperce-
ba disso, para amplos setores 
entre “os evangélicos”, a igreja 
de Edir Macedo é uma seita, 
a teologia da prosperidade 
abraçada por pastores como 
Silas Malafaia é antibíblica e 
a maneira como Valdemiro 
Santiago lida com o dinheiro 
passa longe do cristianismo de 
Cristo. Frequentemente, aliás, 
o que se vê entre numerosos 
grupos de evangélicos é uma 
discordância declarada dessas 
personalidades midiáticas.

A polarização verificada 
entre a população brasileira 
durante a campanha presiden-
cial de 2018 foi gritante entre 
os evangélicos. As redes sociais 
fervilharam com ofensas entre 
evangélicos progressistas e 
evangélicos conservadores, 
com abundância de ataques 
verbais, desqualificações, 
embates e tratativas mútuas 
que fariam Jesus corar de 
tristeza. Em muitos momentos, 
dói reconhecer, o modo como 
cristãos defenderam sua visão 
de cristianismo não foi nada 
cristão. O resultado incluiu o 
fi m de amizades, o abandono 
de igrejas e o afastamento 
entre irmãos.

Durante a corrida eleitoral, 
foram frequentes as afi rmações 
dogmáticas de evangélicos so-
bre a impossibilidade de ser 
cristão e ser de esquerda... ou 
de direita. Para uns, Bolsonaro 
era messiânico, para outros, 
era anticrístico, a depender 
da ideologia de cada um. Fato 
é que a fé de amplos setores 
entre os evangélicos passou a 
se imiscuir de cores ideológi-
cas, com uma interpretação 
de Cristo à luz da ideologia 
pessoal. Karl Marx e Adam 
Smith passaram a ter enorme 
peso no entendimento da fé 
de muitos. E a polarização se 
instalou entre “os evangélicos”.

Fato é que, hoje, um evan-
gélico que procura manter 
sua fé acima da linha das 
paixões político-ideológicas 
assombra-se diariamente com 
as reações de evangélicos mais 
ideologicamente apaixonados 
às manchetes dos jornais. E 
vê com clareza as muitas di-
vergências entre seus pares. 
Esqueça esse grupo imaginário 
e coeso intitulado “os evangé-
licos”. No Brasil que é brasis, o 
evangélico é evangélicos. 

Se a sociedade e a mídia 
não se aperceberem disso e se 
posicionarem de acordo com 
essa percepção, viverão no 
desconhecimento, nas genera-
lizações e no reducionismo — o 
que nunca ajudará a sociedade 
a compreender os fenômenos 
político-sociais em andamento 
no Brasil de hoje. E, infeliz-
mente, sem essa compreensão, 
será impossível construir as 
pontes tão necessárias para a 
construção de um Brasil mais 
unido, justo e digno para todos 
—evangélicos ou não.

(*) - Membro da Igreja Cristã Nova 
Vida em Copacabana, é teólogo, 

escritor, editor e jornalista. Escreve 
em seu blog (apenas1.wordpress.

com). Autor de ‘O enigma da Bíblia de 
Gutenberg’ e ‘Oração e Comunhão’, 

entre outros.

Maurício Zágari (*)

Em meio a tensões com os Es-
tados Unidos, o presidente do 
Irã, Hassan Rohani, defendeu 
que poderá realizar um refe-
rendo público sobre o programa 
nuclear de Teerã, informou a 
agência estatal “Irna”.

O referendo poderia forne-
cer cobertura política para o 
governo iraniano aumentar 
seu enriquecimento de urânio, 
proibido pelo acordo nuclear 
de 2015.

De acordo com o presidente, 
o método “pode tirar o país 
de um beco sem saída e abrir 
o caminho”. Rohani também 
afi rmou que sugeriu em 2004 
um referendo sobre o tema ao 
líder supremo do Irã, o aiatolá 
Ali Khamenei, mas apesar dele 
ter concordado, a eleição de 
Mahmoud Ahmadinejad o fez 
continuar por outro caminho.

No encontro com os editores 
dos principais jornais iranianos, 
Rohani acrescentou que é ne-
cessário “acabar com a guerra 
econômica o mais rápido pos-
sível, porque todo o sofrimento 
recai sobre o povo”. O chefe 
de Estado também convidou 
a imprensa a “estudar cuida-
dosamente” o artigo 134 da 
Carta Magna, segundo o qual é 

Sugestão vem após Rohani ser criticado pelo aiatolá Khamenei.

Projeto visa simplifi car 
operação de 
transporte de carga

O projeto piloto do Documento 
Eletrônico de Transporte (DT-e) 
foi lançado ontem (27) pelo minis-
tro da Infraestrutura, Tarcísio de 
Freitas, em Vila Velha, no Espírito 
Santo. O DT-e vai simplifi car pro-
cedimentos administrativos para 
evitar as longas fi las e acabar com 
o tempo de parada nos postos 
de pesagem, nas operações de 
fi scalização e em procedimentos 
burocráticos, que hoje somam uma 
espera de seis horas em média.

Em postagem feita pela manhã, 
no Twitter, o ministro disse que a 
nova tecnologia tem por objetivo 
unifi car cerca de 20 documentos, 
que são exigidos para operações 
de transporte de carga no país, 
“cortando burocracia, otimizando 
tempo e aumentando produtivi-
dade”. Tarcísio disse que o DT-e 
tem “potencial de elevar o PIB do 
setor em 20%”.

De cordo com o ministério, o 
projeto piloto será realizado no âm-
bito do sistema de monitoramento 
eletrônico conhecido como Canal 
Verde Brasil, que é regulado pela 
Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), que já funciona 
em 55 pontos no país com a utiliza-
ção de balanças eletrônicas para a 
pesagem em movimento e em alta 
velocidade, instaladas pela ANTT 
em rodovias concedidas.

Senado vota hoje MP que trata da reforma administrativa e pode decidir destino do Coaf.

O assunto, que é a priori-
dade do plenário na ses-
são deliberativa de hoje 

(28), é também alvo de disputa 
entre a Câmara e o Senado. O 
motivo tem a ver com o destino 
do Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras - Coaf.

Sob o argumento de forta-
lecer o órgão, o texto original 
da MP proposta pelo governo 
transferia o Coaf do Ministé-
rio da Economia para a pasta 
da Justiça, mas os deputados 
decidiram que o órgão deve 
mesmo voltar para o controle 
da Economia. O governo teme 
que a MP não seja votada até 
3 de junho e perca a validade. 
Na última quinta-feira, o presi-
dente Jair Bolsonaro sinalizou 
que, para garantir a aprovação 
da reforma administrativa a 
tempo, abriria mão do Coaf 
com Moro.

Mas, no Senado, sobretudo 
após as manifestações popula-
res de domingo (26), a avaliação 
de um grupo de senadores é 
de que o Coaf, sob a responsa-
bilidade de Moro, é um anseio 
dos brasileiros. “Eu vejo como 
fundamental para o projeto Bol-
sonaro que se elegeu em cima 

A Comissão de Desenvol-
vimento Regional do Senado 
pode votar amanhã (29) proje-
to que estabelece regras para 
garantir a acessibilidade em 
prédios e equipamentos públi-
cos. O texto torna obrigatório 
o chamado desenho universal, 
em que os prédios são proje-
tados para serem usados por 
todas as pessoas, sem neces-
sidade de adaptação. 

De acordo com o projeto do 
ex-senador Hélio José (Pros-
-DF), todos os novos projetos 
de prédios, transporte, siste-
mas e tecnologias da informa-
ção e comunicação, além de 
equipamentos e instalações 
abertos ao público, tanto na 
zona urbana como na rural, 
deverão ser adaptados para 
que qualquer pessoa consiga 
acessá-los. O projeto busca 
atender à Convenção Inter-
nacional sobre os Direitos 
das Pessoas com Defi ciência, 
adotada pelo Brasil em 2009.

Segundo o autor da matéria, 
as cidades brasileiras se apre-
sentam hostis aos pedestres 

A senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) é a relatora do projeto.

Veículos alternativos de trans-
porte de passageiros, como 
os patinetes, podem ser uma 
maneira de diminuir o trânsito 
nas cidades, mas a segurança 
ainda é uma preocupação de 
especialistas que participaram 
de audiência pública no Senado. 
O debate foi feito pela subco-
missão de Mobilidade Urbana, 
ligada à Comissão de Direitos 
Humanos. 

André Kwak, representante 
da Grow, empresa que busca 
soluções de micromobilidade 
para as cidades, defendeu o 
uso de transportes individuais, 
como bibicletas e patinetes, para 
diminuir problemas de trânsito, 
poluição do ar e obesidade. Para 
ele, os carros, que deveriam 
ser o tipo de transporte menos 
priorizado, hoje ocupam o maior 
espaço nas cidades. 

Yuriè Baptista César, repre-
sentante da União de Ciclistas do 
Brasil, lembrou da necessidade 
de adaptação da infraestrutura 
urbana para os novos modais, 
como os patinetes. Para ele, 
o problema da inserção desse 
novo tipo de transporte é o fato 
de as cidades já não estarem 
preparadas para os ciclistas e 
pedestres e não se adaptarem 
para acolher quem não anda 
de carro.

Rosana Soares Néspoli, re-

Os veículos alternativos podem 

ser uma maneira de diminuir 

o trânsito nas cidades.

Aumento da idade 
limite para órfãos 
receberem pensão

A Comissão de Assuntos Sociais 
do Senado deve votar amanhã (29), 
o projeto que aumenta de 21 para 
24 anos o limite de idade para ór-
fãos receberem pensão por morte. 
De autoria da senadora Rose de 
Freitas (Pode-ES), é o sexto dos 
doze itens da pauta de votações da 
comissão. De acordo com a autora, 
interromper o benefício aos 21 anos 
não é “inteligente” e não “contribui 
para a inserção profi ssional dos 
jovens no mercado de trabalho”. 

Acrescenta ainda que a maioria 
dos dependentes que completam 
21 anos de idade entra na Justiça e 
consegue o deferimento da prorro-
gação do benefício até os 24 anos. 
O projeto tem voto favorável do 
relator, senador Rogério Carvalho 
(PT-SE). Outra proposta obriga 
empresas com mais de 250 empre-
gados a divulgar a diferença de sa-
lários entre trabalhadores homens 
e mulheres. A medida é inspirada 
em nova legislação trabalhista do 
Reino Unido. O texto acrescenta 
um artigo à CLT, prevendo que a 
empresa ou o empregador deverá 
divulgar as informações até o quinto 
dia útil do mês de abril de cada ano. 

Os senadores também devem 
votar dois projetos de autoria do 
senador Romário (Pode-RJ). O que 
permite que pessoas com doenças 
raras saquem o FGTS. E o que 
amplia em cinco anos a duração da 
pensão por morte, quando o pensio-
nista for cônjuge ou companheiro 
de segurado da Previdência Social 
com defi ciência. Os relatores, sena-
dores Humberto Costa (PT-PE) e 
Paulo Paim (PT-RS), deram parecer 
favorável (Ag.Senado).
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Senadores falam em manter 
Coaf com Sergio Moro

Ainda é incerto no Senado o resultado da votação do projeto que trata da reforma administrativa do 
governo federal

de duas bandeiras: combate 
à criminalidade e combate à 
corrupção”, disse o líder do PSL 
no Senado, Major Olímpio (SP), 
acrescentando que desistir da 
medida seria um “tiro no pé do 
governo”.

Na mesma linha, o líder do PP, 
senador Esperidião Amin (SC), 
disse ontem (27) que Moro é 
uma fi gura ligada diretamente 
ao combate à corrupção sistê-
mica no Brasil, com “reconhe-

cimento mundial” em função 
do trabalho que desempenhou 
na Operação Lava Jato. “Temos 
tempo. Se o Senado votar hoje, 
a Câmara analisa na quarta. 
Temos tempo, a Câmara sempre 
manda matérias em cima da 
hora para o Senado e votamos, 
não somos carimbadores”, 
afi rmou.

Já a senadora Simone Tebet 
(MDB-MS) disse que o placar 
da votação será apertado e im-

previsível. Para ela, há o risco 
de a reforma administrativa 
não ser aprovada a tempo. Um 
dos poucos a defender o Coaf 
nas mãos de Paulo Guedes foi 
o senador Humberto Costa 
(PT-PE). Segundo ele, o Se-
nado deve confi rmar o texto 
da Câmara que, lembrou, foi o 
mesmo aprovado pela Comissão 
Mista da MP 870 com deputados 
e senadores, na primeira etapa 
da tramitação do texto (ABr).

Proposta torna prédios 
públicos mais acessíveis

em geral e às pessoas com mo-
bilidade reduzida em particular. 
“São calçadas esburacadas, 
escorregadias, descontínuas, 
irregulares ou mesmo inexis-
tentes. Há centenas de prédios 
públicos nos quais pessoas 
com deficiência não conse-
guem entrar ou mesmo serem 
atendidas”, disse Hélio José ao 
justifi car o projeto.

A senadora Mara Gabrilli 

(PSDB-SP), relatora da CDR, 
votou pela aprovação do projeto 
e sugeriu apenas uma emenda 
de redação, na qual substitui a 
expressão “Estatuto da Pessoa 
com Defi ciência” por “Lei Brasi-
leira de Inclusão da Pessoa com 
Defi ciência”. Se aprovado, o 
texto pode seguir diretamente 
para a Câmara, caso não haja 
recurso para a análise do ple-
nário (Ag.Senado). 

Presidente do Irã sugere referendo 
sobre programa nuclear

o presidente quem “determina 
os programas do governo e 
aplica as leis”.

Nos últimos dias, Khamenei 
criticou publicamente Rohani 
e seu ministro das Relações 
Exteriores, Mohammad Javad 
Zarif, por repetidamente bus-
car o acordo nuclear de 2015, 
do qual os Estados Unidos se 
retiraram no ano passado. Além 
de defender a realização do 
referendo, o Irã enviou cartas 
para os líderes do Japão, Reino 
Unido, China e das nações da 
União Europeia informando 

sua decisão.
“Se os cinco países se junta-

rem às negociações e ajudarem 
o Irã a alcançar benefícios no 
campo petrolífero e bancário, o 
Irã retomará os compromissos 
assumidos no acordo nuclear”, 
afirmou Rohani. Segundo o 
acordo, Teerã pode manter 
reservas que não ultrapassem 
mais de 300 quilos de urânio 
de baixo índice de enriqueci-
mento. No entanto, o número 
é muito inferior aos 10 mil de 
urânio enriquecido que já pos-
sui (ANSA).

Especialistas alertam 
para riscos de patinetes

presentante do Detran de São 
Paulo, afi rmou que o patinete é 
um meio que está se tornando 
mais frequente nas cidades e 
que tem agradado a população, 
mas disse acreditar que é preci-
so ter cautela sobre o risco de 
acidentes. Para ela, a introdução 
de um novo modal não pode ser 
feita à base de ensaio e erro. 

O presidente da subcomissão, 
senador Acir Gurgacz (PDT-
-RO), afi rmou que é preciso 
regulamentar o tema. Ele quer 
fazer novas audiências para ou-
vir os usuários e os responsáveis 
pelo trânsito nas capitais. A 
intenção é defi nir diretrizes para 
que todos os municípios possam, 
depois, adequar as regras às suas 
especifi cidades (Ag.Senado).
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UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS S.A.
CNPJ/MF N°: 60.837.689/0001-35 - NIRE: 35.300.033.205

Assembléia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas desta companhia a se reunirem em Assembléia Geral 
Ordinária, a ser realizada no dia 07 de junho de 2019, às 10:00 horas, na sede social da companhia, 
localizada na Avenida Senador Teotônio Vilela, S/N, Km 30, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 
de dezembro de 2018; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018; c) eleição da Diretoria e fixação da respectiva remuneração; Outrossim, 
acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, os documentos de que trata o artigo 133 da Lei n° 
6.404/76. São Paulo, 22 de maio de 2019. Odenir Antonio Valério - Diretor Presidente.    (28,29,30)

Demac Produtos Farmacêuticos Ltda.
CNPJ Nº: 65.837.916/0015-41 - NIRE 35210080158

Convocação para Reunião de Sócios
Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11hs, em 2ª con-
vocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 11º andar, Jardim Paulistano,
São Paulo/SP, CEP 01452-001, para deliberar acerca de (i) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Droga Ex Ltda.
CNPJ Nº: 02.743.218/0076-89 - NIRE 35215144901

Convocação para Reunião de Sócios
Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:05 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:05 hs, em 2ª
convocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 11º andar, Jardim Paulistano,
São Paulo/SP, CEP 01452-001, para deliberar acerca de (i) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta. Drogadotto Ltda.

CNPJ Nº: 46.615.571/0001-31 - NIRE 35201126566
Convocação para Reunião de Sócios

Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:10 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:10 hs, em 2ª
convocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 11º andar, Jardim Paulistano,
São Paulo/SP, CEP 01452-001, para deliberar acerca de (i) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Drogaria Betofarma Ltda.
CNPJ Nº: 49.701.170/0001-92 - NIRE 35201809736

Convocação para Reunião de Sócios
Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:15 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:15 hs, em 2ª
convocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 11º andar, Jardim Paulistano,
São Paulo/SP, CEP 01452-001, para deliberar acerca de (i) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Drogaria Metrofarma Ltda.
CNPJ Nº: 48.231.559/0001-59 - NIRE 35202168823

Convocação para Reunião de Sócios
Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:50 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:50 hs, em 2ª
convocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 11º andar, Jardim Paulistano,
São Paulo/SP, CEP 01452-001, para deliberar acerca de (i) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Drogaria Nova Caieiras Ltda.
CNPJ Nº: 02.476.085/0001-04 - NIRE 35215045334

Convocação para Reunião de Sócios
Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:25 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:25 hs, em 2ª
convocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 11º andar, Jardim Paulistano,
São Paulo/SP, CEP 01452-001, para deliberar acerca de (i) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Farmage Farmácia de Manipulação Ltda.
CNPJ Nº: 08.581.212/0001-11 - NIRE 35221082459

Convocação para Reunião de Sócios
Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:40 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:40 hs, em 2ª
convocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 11º andar, Jardim Paulistano,
São Paulo/SP, CEP 01452-001, para deliberar acerca de (i) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Farmácia Drogaromero Ltda.
CNPJ Nº: 53.047.452/0001-95 - NIRE 35202714518

Convocação para Reunião de Sócios
Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:30 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:30 hs, em 2ª
convocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 11º andar, Jardim Paulistano,
São Paulo/SP, CEP 01452-001, para deliberar acerca de (i) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Farmácia Ex MG Ltda.
CNPJ Nº: 12.765.662/0001-31 - NIRE 31208965144

Convocação para Reunião de Sócios
Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:35 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:35 hs, em 2ª
convocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 11º andar, Jardim Paulistano,
São Paulo/SP, CEP 01452-001, para deliberar acerca de (i) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Hiper Magistral de Poá Ltda.
CNPJ Nº: 09.257.219/0001-45 - NIRE 35229070671

Convocação para Reunião de Sócios
Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:45 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:45 hs, em 2ª
convocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 11º andar, Jardim Paulistano,
São Paulo/SP, CEP 01452-001, para deliberar acerca de (i) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Miyafarma Interior Drogarias Ltda.
CNPJ Nº: 22.789.308/0001-09 - NIRE 35229274161

Convocação para Reunião de Sócios
Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:55 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:55 hs, em 2ª
convocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 11º andar, Jardim Paulistano,
São Paulo/SP, CEP 01452-001, para deliberar acerca de (i) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Ativo      Controladora        Consolidado
    2018     2017     2018     2017

Circulante 34.874 24.557 35.199 25.195
Caixa e equivalentes de caixa 1.797 1.877 1.805 1.944
Contas a receber de clientes 16.785 10.840 16.785 10.840
Estoques 12.377 11.593 12.377 11.593
Impostos e encargos
  sociais a recuperar - 3 111 517
Outros Creditos 3.915 244 4.121 301

Não Circulante 259.126 270.001 218.508 201.492
Realizável a longo prazo: 124.705 124.255 146.925 129.922
Impostos e encargos
  sociais a recuperar 417 446 417 446
Empresas ligadas 117.832 116.049 117.832 116.049
Créditos tributários a compensar 6.096 6.096 6.096 6.096
Precatórios adquiridos - - 22.220 5.667
Depósitos Judiciais 274 1.592 274 1.592
Outros 86 72 86 72

Investimentos
Controlada 121.338 132.676 - -
Outros investimentos - - 58.500 58.500

Imobilizado 12.063 11.725 12.063 11.725
Intangível 1.020 1.345 1.020 1.345
Total do Ativo 294.000 294.558 253.707 226.687

Passivo e Patrimônio Líquido          Controladora          Consolidado
      2018       2017       2018      2017

Circulante 49.108 46.429 60.820 60.489
Fornecedores 10.305 9.171 10.305 9.171
Adiantamentos de clientes 15 15 15 15
Financiamentos de impostos
  e encargos sociais 90 182 1.756 885
Salários, provisões e
  contribuições sociais 2.067 2.027 2.067 2.027
Impostos a recolher 474 1.047 1.583 5.673
Impostos parcelados Lei 12.996 - - 6.358 6.478
Impostos parcelados Lei 11.941 35.832 33.608 38.411 35.859
Outros 325 379 325 381

Não Circulante 648.672 634.021 596.666 552.089
Exigível a Longo Prazo
Financiamentos de impostos
  e encargos sociais - 86 7.045 3.963
Empresas ligadas 174.591 185.539 2 2
Impostos parcelados Lei 12.996 - - 59.524 66.406
Impostos parcelados Lei 11.941 303.065 317.465 325.842 339.609
ICMS - Precatórios - - 11.178 11.178
ICMS a parcelar - - 22.059 -
Empréstimos e obrigações
  com terceiros 171.016 130.931 171.016 130.931

Participação dos Minoritários - - 1 1
Patrimônio Líquido (403.780) (385.892) (403.780) (385.892)
Capital social 24.692 24.692 24.692 24.692
Prejuízos acumulados (428.472) (410.584) (428.472) (410.584)

Total do Passivo 294.000 294.558 253.707 226.687

         Controladora         Consolidado
      2018       2017      2018      2017

Receita Bruta de Vendas 138.914 126.745 138.914 126.745
Impostos incidentes sobre vendas (34.351) (31.925) (34.351) (31.925)
Descontos e abatimentos (135) (78) (135) (78)
Receita Operacional Líquida 104.428 94.742 104.428 94.742
Custo dos Produtos Vendidos (80.474) (73.151) (80.474) (73.151)
Lucro Bruto 23.954 21.591 23.954 21.591
Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas gerais e administrativas (4.763) (8.514) (5.377) (8.918)
Ação judicial recebida Eletrobrás 4.791 12.491 4.791 12.491
Tributos autuados - - (13.953) (12.283)
Outras receitas (despesas)
  operacionais, líquidas (1.540) 123 651 1.706

(1.512) 4.100 (13.888) (7.004)
Lucro Operacional Antes
  do Resultado Financeiro 22.442 25.691 10.066 14.587
Resultado Financeiro, Líquido
Receitas financeiras 3.624 3.583 3.624 3.583
Despesas financeiras (21.635) (30.455) (20.597) (32.780)
Recalculo parcelamento
  reabertura Lei 11.941 (10.984) 34.305 (10.984) 34.305

(28.995) 7.433 (27.957) 5.108
Lucro (Prejuízo) Operacional (6.553) 33.124 (17.891) 19.695
Resultado de Equivalência
  Patrimonial (11.338) (13.431) - -
Lucro (Prejuízo) Operacional (17.891) 19.693 (17.891) 19.695
Resultado não operacional 3 44 3 44
Lucro (Prejuízo) Antes
  dos Impostos (17.888) 19.737 (17.888) 19.739
Minoritários - - - (1)
Lucro (Prejuízo) Líquido
  do Exercício (17.888) 19.737 (17.888) 19.738
Lucro (Prejuízo) por
  lote de mil ações - R$ (0,26) 0,29

Demonstração de Resultados Exercícios Findos em 31 de Dezembro
Em milhares de reais

Balanço Patrimonial Exercícios Findos em 31 de Dezembro - Em milhares de reais

RIO JORDÃO PRIO JORDÃO PRIO JORDÃO PRIO JORDÃO PRIO JORDÃO PAPÉIS S/A APÉIS S/A APÉIS S/A APÉIS S/A APÉIS S/A (E CONTROLADA)(E CONTROLADA)(E CONTROLADA)(E CONTROLADA)(E CONTROLADA)
CNPJ/MF nº 77.961.431/0001-49

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em conformidade com as disposições legais e estatutárias, submetemos à aprovação de V. Sas. o relatório das atividades e as demonstrações contábeis referentes ao exercício encerrado em 31/12/2018.

Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercícios Findos em 31 de Dezembro
Em milhares de reais

Fluxo de Caixa das        Controladora        Consolidado
  Atividades Operacionais      2018      2017     2018     2017
Lucro Líquido do Exercício (17.888) 19.737 (17.888) 19.737
Ajuste do Resultado das
  Disponibilidades Geradas
   na Atividade Operacional 41.603 7.335 42.842 6.930
Depreciação e amortização 1.316 1.304 1.316 1.304
Juros e variações monetárias
  com partes relacionadas 1.924 2.452 (3.506) (3.457)
Equivalencia patrimonial 11.338 13.431 - -
Juros e variações
  monetaria parcelamentos 16.041 24.453 20.094 32.210
Reconhecimento tributos e encargos - - 13.954 11.178
Efeito recálculo
  parcelamentos especiais 10.984 (34.305) 10.984 (34.305)
(Acréscimo) Decréscimo
  em Ativos Operacionais (10.397) (2.942) (10.144) (2.651)
Clientes (5.945) (2.821) (5.945) (2.821)
Estoques (784) (370) (784) (370)
Impostos a recuperar 3 9 411 (39)
Adiantamento a fornecedores - - (200) -
Outros creditos (3.671) 240 (3.626) 579
Acréscimo (Decréscimo)
  em Passivos Operacionais 455 5.023 (2.099) 4.404
Fornecedores 1.134 4.046 1.134 4.046
Financiamento impostos
  e encargos sociais (92) (15) 1.613 (771)
Salários e provisões 40 633 40 633
Impostos a recolher (573) 149 (4.832) 285
Adiantamento de clientes - - - -
Outras Obrigações (54) 210 (54) 211
Disponibilidades Líquidas Geradas
  nas Atividades Operacionais 13.773 29.153 12.711 28.420
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisições de bens ativo imobilizado (1.329) (634) (1.329) (634)
Créditos tributários a compensar - (6.096) - (6.096)
Precatórios adquiridos - - (16.553) (5.667)
Depositos judiciais 1.318 - 1.318 -
Impostos a recuperar e outros 15 4.163 15 4.163
Disponibilidades Líquidas Geradas
  nas Atividades de Investimentos 4 (2.567) (16.549) (8.234)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Empréstimos Empresas Ligadas (14.655) (21.828) 1.723 1.920
Impostos parcelamentos especiais (39.201) (30.135) (49.296) (47.179)
Finaciamento impostos
  e encargos sociais (86) (158) 11.187 (453)
Empréstimos de terceiros 40.085 25.395 40.085 25.395
Disponibilidades Líquidas Geradas
  (Aplicadas) Atividades
   de Financiamento (13.857) (26.726) 3.699 (20.317)
Disponibilidades Líquidas
  das Atividades (80) (140) (139) (131)
Aumento no Caixa e
  Equivalentes de Caixa (80) (140) (139) (131)
Início do período 1.877 2.017 1.944 2.075
Final do período 1.797 1.877 1.805 1.944

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 - (Expressas em milhares

de reais - R$ mil, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto Operacional: Rio Jordão Papéis S.A tem como objeto social a
industrialização, confecção e comércio de celulose, papel, papelão e seus
derivados, operando uma planta industrial em Canela - RS e a produção e
comercialização de energia elétrica, operando uma usina hidroelétrica em
Foz do Jordão - PR. Sua controlada Jaar Embalagens S.A. tem como objeto
social a produção e comercialização de embalagens de papel e papelão
ondulado, celulose e aparas de papel e papel reciclado e virgem, estando
com suas atividades paralisadas. 2. Apresentação das Demonstrações Fi-
nanceiras e Principais Práticas Contábeis: As demonstrações financeiras
individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação
societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpreta-
ções emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e Conselho
Federal de Contabilidade. As seguintes principais práticas contábeis foram
observadas na preparação das demonstrações financeiras: a) Moeda funci-
onal e de apresentação - As demonstrações financeiras são apresentadas
em milhares de reais (R$ mil), que é a moeda funcional e de apresentação.
b) Caixa e equivalentes de caixa - representado por numerários em caixa,
depósitos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata sem per-
da de valor, sendo demonstradas pelo custo acrescido dos juros auferidos.
c) Contas a receber e provisão para créditos de liquidação duvidosa - as
contas a receber são registradas e mantidas nas demonstrações financeiras
pelo valor nominal dos títulos, ajustadas por provisão para créditos de liqui-
dação duvidosa, quando aplicável. d) Estoques - Os estoques são demons-
trados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O valor
líquido de realização é o preço de venda estimado no curso normal dos
negócios, menos os custos estimados necessários para efetuar a venda.
e) Imobilizado - está demonstrado pelo custo de aquisição ou construção. A
sociedade optou por não efetuar ajustes correspondentes ao valor justo dos
bens no exercício de 2018 por entender irrelevantes os efeitos dos possí-
veis ajustes advindos, haja vista o valor inexpressivo dos imobilizados. A
depreciação é calculada pelo método linear, a taxas consideradas razoáveis
para refletir o desgaste dos bens em operação. f) Intangível - está demons-
trado ao custo de aquisição e formação, deduzido da amortização. As amor-
tizações são calculadas pelo método linear com base no prazo em que os
respectivos benefícios econômicos futuros serão consumidos pela Socieda-
de. g) Investimentos - o investimento em controlada é avaliado pelo método
da equivalência patrimonial, eliminando-se os lucros não realizados até a
data do balanço. Os demais investimentos são registrados ao custo, ajusta-
dos a valor de mercado, quando necessário. h) Ativos e passivos vincula-
dos a moeda estrangeira ou sujeitos a atualização monetária - são conver-
tidos ou atualizados com base nas taxas de câmbio vigentes nas datas dos
balanços e em índices oficiais de atualização monetária. i) Passivo circu-
lante e não circulante - demonstrados por valores conhecidos ou calculá-
veis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e varia-
ções monetárias ou cambiais incorridos até a data dos balanços. j) Contin-
gências - os passivos contingentes são reconhecidos nas demonstrações
financeiras quando, com base na opinião de assessores jurídicos e da Admi-
nistração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou
administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das
obrigações e quando os montantes envolvidos forem passíveis de mensura-
ção. k) Imposto de renda e contribuição social - São apurados com base no
lucro real determinado de acordo com a legislação tributária em vigor. Emba-
sado em análises sobre as incertezas dos resultados futuros, bem como em
função da utilização dos prejuízos fiscais e da base negativa de contribuição
social para redução de encargos de parcelamentos especiais, não foram
reconhecidos impostos diferidos ativos. l) Uso de estimativas - as estimati-
vas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, de acordo
com o julgamento da Administração para determinação do valor adequado a
ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a
essas estimativas e premissas incluem a vida útil do ativo imobilizado e in-
tangível, provisão para crédito de liquidação duvidosa e provisão para con-
tingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas po-
derá resultar em valores divergentes devido a imprecisões inerentes ao pro-
cesso de sua determinação. A Sociedade revisa as estimativas e premissas,
no mínimo, anualmente. m) Ajustes a valor presente de direitos e obriga-
ções - os direitos e obrigações de curto prazo, exceto empréstimos mantidos
com instituições financeiras, são efetuados a prazo médio inferior a 90 dias,
sendo irrelevante o efeito de eventual ajuste a valor presente em tais valo-
res, que, portanto, não foi efetuado. 3. Consolidação: As demonstrações
financeiras consolidadas incluem as demonstrações da Sociedade e da
empresa controlada Jaar Embalagens S.A., conforme demonstrado abaixo e,
foram preparadas de acordo com os princípios de consolidação previstos
nas práticas contábeis adotadas no Brasil, sendo eliminada a participação
da controladora no patrimônio líquido da controlada, os saldos ativos e pas-
sivos, receitas, custos e despesas decorrentes de transações entre elas.

Lucro
(prejuízo)

Participação Patrimônio líquido do
      no capital               líquido          exercício
   2018    2017     2018     2017    2018     2017
     (%)      (%)

Jaar Embalagens S.A. 100,00 100,00 121.339 132.677 (11.338) (3.431)
4. Caixa e Equivalentes de Caixa       Sociedade     Consolidado
São representados por:    2018   2017    2018    2017
Caixa 10 28 10 28
Bancos - conta corrente 140 115 148 124
Aplicações financeiras 1.647 1.734 1.647 1.792
Total 1.797 1.877 1.805 1.944

5. Contas a Receber de Clientes:  A composição das contas a receber é a
seguinte:       Sociedade     Consolidado

   2018   2017    2018    2017
Mercado interno 16.785 10.140 16.785 10.140
6. Impostos e Encargos Sociais a Recuperar: Em 31 de dezembro, o
saldo de impostos a recuperar era inexpressivo e constituído basicamente
de créditos de ICMS, PIS e COFINS das atividades normais da Sociedade.
7. Investimentos: Os investimentos da controladora são representados
como segue:

Participação Participação
     no patrimônio       no resultado

Investimentos em controlada      2018     2017      2018     2017
Jaar Embalagens S.A. 121.338 132.677 (11.338) (13.431)
No consolidado, os investimentos estão representados por bens não utili-
zados nas operações, referentes à fábrica de cloro-soda Morro Verde, de
propriedade da controlada Jaar Embalagens S/A, localizada em Foz do
Jordão - PR, a qual está com suas atividades paralisadas desde 1995.
8. Imobilizado: O imobilizado é composto de:

Sociedade e Consolidado
Custo            2018         2017
Terrenos 2.887 2.887
Edificações 11.540 11.540
Máquinas e equipamentos 8.136 7.800
Outros 1.837 1.813
Imobilizado em andamento 2.383 1.530
Depreciações acumuladas (14.720) (13.845)
Imobilizado líquido 12.063 11.725
9. Intangível: O intangível é composto de fundo de comércio adquirido
R$ 3.196 mil, dos quais já foi amortizado R$ 2.184 mil (R$ 1.865 mil em 2017)
e direito de uso de software R$ 8 mil (13 mil em 2017). 10. Financiamentos
de Impostos e Encargos Sociais: O saldo de financiamentos de impostos e
encargos sociais está demonstrado como segue:

      Sociedade     Consolidado
Natureza Encargos    2018    2017    2018    2017
ICMS FCA 90 268 8.801 4.848

90 268 8.801 4.848
Passivo circulante 90 182 1.756 885
Passivo não circulante - 86 7.045 3.963
11. Impostos a Recolher: O saldo de impostos a recolher está demonstrado
como segue:       Sociedade     Consolidado
Natureza    2018     2017    2018    2017
Pis e Cofins 162 223 162 223
IPI 256 247 256 247
ICMS - 487 1.109 5.112
Outros 29 90 56 91
Total 474 1.047 1.583 5.673
12. Parcelamento Lei 11.941/09: A composição dos débitos referentes ao
parcelamento previsto na Lei 11.941/2009 e reabertura é a seguinte:

         Sociedade         Consolidado
Natureza      2018     2017      2018      2017
Saldo parcelamento junto à RFB 164.886 174.196 184.251 194.655
Saldo parcelamento junto à PGFN 115.216 114.762 121.207 118.698
Saldo parcelamento junto ao INSS 58.795 62.115 58.795 62.115
Total parcelamento Lei 11.941/2009 338.897 351.073 364.253 375.468
Total dívida no passivo circulante 35.832 33.608 38.411 35.859
Total dívida no passivo não circulante 303.065 317.465 325.842 339.609
No resultado de 2018 está refletida uma despesa de R$ 10.984 mil resultante
de recálculo na consolidação do parcelamento reabertura Lei 11.941 no
âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e no resultado de 2017
está refletida uma receita de R$ 34.305 mil resultante de recálculo da conso-
lidação no âmbito da Receita Federal. 13. Parcelamento Lei 12.996/14: A
Controlada Jaar Embalagens S.A aderiu ao parcelamento previsto na lei
12.996/14, sendo que os valores apresentados no consolidado somam
R$ 6.358 mil (R$ 6.478 mil em 2017) no passivo circulante e R$ 59.524 mil
(R$ 66.406 mil em 2017) no passivo não circulante. 14. Emprestimos e Obri-
gações com Terceiros: Refere-se, principalmente, a empréstimos obtidos
junto a controladora anterior e que são destinados ao pagamento de tributos
incluídos em programas especiais de parcelamentos. 15. Provisões para
Contingências: Conforme análise de assessores jurídicos da Sociedade e
controlada, não existem fatos relevantes que indiquem necessidade de
constituição de provisão para contingências, uma vez que os tributos estão
todos parcelados e não existem demandas administrativas ou judiciais ex-
pressivas. No que se refere às demonstrações consolidadas, a controlada
está em fase adiantada de tratativas com os Estados do Paraná e do Rio
Grande do Sul para parcelamentos de ICMS ou liquidação deste tributo com
precatórios, cujos valores estão provisionados. 16. Capital Social: (a) Capi-
tal social e distribuição de dividendos: Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
o capital social integralizado está representado por 105.629.505 ações
escriturais nominativas, equivalentes a R$ 24.692 mil, sendo 82.949.134
ações ordinárias e 22.680.371 ações preferenciais sem direito a voto e sem
valor nominal. (b) Distribuição de Dividendos e Reserva de retenção de lu-
cros: O Estatuto Social estabelece a distribuição de dividendos mínimos de
25% sobre o lucro líquido do exercício ajustado, conforme disposto nos ar-
tigos 189 e 201 da Lei 6.404/76. Em 2018 e 2017 não houve distribuição de
dividendos. 17. Resultado Financeiro: Em 31 de dezembro os saldos de
resultados financeiros eram compostos como segue:

         Sociedade         Consolidado
     2018     2017      2018     2017

Juros empréstimos a ligadas 3.507 3.457 3.507 3.457
Juros e descontos auferidos 23 15 23 15
Outras receitas financeiras 94 111 94 111
Total das receitas financeiras 3.624 3.583 3.624 3.583
Juros empréstimos a ligadas (5.430) (5.909) - -
Juros sobre obrigações tributárias (16.049) (24.487) (20.094) (32.720)
Outras despesas financeiras (156) (59) (503) (60)
Total das despesas financeiras (32.619) (30.455) (20.597) (32.780)
Total resultado financeiro (28.995) (26.872) (16.973) (29.197)

18. Saldos e Transações Mútuos Ativo Receitas (despesas)
  com Partes Relacionadas              (Passivo)             financeiras
Sociedade       2018       2017          2018     2017
Jaar Embalagens S.A (174.591) (185.539) (5.430) (5.909)
Jaar Administração
  e Participação S.A. 101.618 98.613 2.999 2.911
Jaar do Brasil Participações Ltda. 4.318 3.535 116 96
Thane Embalagens Ltda 11.896 13.901 391 450
Total (56.759) (69.490) (1.924) (2.452)
Consolidado
Jaar Administração
  e Participação S.A 101.618 98.613 2.999 2.911
Jaar do Brasil Participações Ltda. 4.318 3.535 116 96
Thane Embalagens Ltda 11.896 13.901 391 450
Total 117.832 116.049 3.506 3.457
Conforme contrato mantido entre as partes, sobre os saldos de mútuo incide
juros de 0,25% ao mês. 19. Instrumentos Financeiros: As operações que
envolvem instrumentos financeiros ativos e passivos, conforme abaixo, es-
tão registradas contabilmente pelos valores compatíveis com as atuais ta-
xas de mercado para as operações de prazos e riscos similares. Os princi-
pais instrumentos financeiros, na data do balanço, são os seguintes: Con-
centração de riscos de crédito: As vendas financiadas da Sociedade são
administradas através de rigoroso programa de qualificação e concessão de
crédito. Os créditos de liquidação duvidosa, quando constatada essa condi-
ção, são adequadamente cobertos por provisão para fazer face às eventuais
perdas na sua realização. As contas a receber são pulverizadas e não há
concentração de crédito significativa. Risco de taxa de câmbio: A Adminis-
tração da Sociedade e de sua controlada monitoram as oscilações de merca-
do da taxa de câmbio sobre a posição patrimonial. A Sociedade não mantém
ou contrata operações com derivativos financeiros para proteção das tran-
sações que envolvem câmbio ou com propósitos especulativos, bem como
não possuíam valores relevantes em moeda estrangeira.

Demonstração das Mutações do Patrimonio Líquido Exercícios
Findos em 31 de Dezembro - Em milhares de reais

Retenção lucros
Capital Reserva /Prejuízos
 Social     Legal       Acumulados       Total

Saldos em 31/12/2016 24.692 3.574 (433.895) (405.629)
Prejuízo líquido do exercício - - 19.737 19.737
Saldos em 31/12/2017 24.692 3.574 (414.158) (385.892)
Prejuízo líquido do exercício - - (17.888) (17.888)
Saldos em 31/12/2018 24.692 3.574 (432.046) (403.780)

Flávio José Martins - Diretor Comercial Alcindo Heimoski - Diretor Administrativo-Financeiro José Augusto Hey - Contador - CRP-PR 024.527/O-2 ‘S’ SP - CPF 392.022.839-15

O ramo de saúde obteve 

maior faturamento durante 

o ano passado.

As mais de 70 seguradoras 
que atuam no Brasil conse-
guiram registrar lucro de R$ 
154,4 bilhões em 2018, uma 
variação de 7,5% em relação 
ao ano anterior. Os dados 
constam na nova edição do 
Ranking das Seguradoras, 
produzido pelo Sindicato de 
Empresários e Profi ssionais 
Autônomos da Corretagem 
e da Distribuição de Seguros 
do Estado de São Paulo 
(Sincor-SP).

Segundo o levantamento, 
que consolida os dados da 
Susep (Superintendência 
de Seguros Privados) e da 
ANS (Agência Nacional de 
Saúde Suplementar), as 
cinco primeiras colocações 
pertencem aos grupos 
Bradesco, SulAmérica, BB 
Mapfre, Porto Seguro e 
Zurich, que somaram mais 
de R$ 90 bilhões.

“O Ranking das Segura-
doras é bastante aguarda-
do pelo mercado, porque 
serve de orientação sobre 
os caminhos do setor. Os 
números atestam a resili-
ência, o empreendedorismo 
e a capacidade de inovação 
do mercado de seguros, 
através da força de traba-
lho tanto dos seguradores 
quanto dos corretores, 
responsáveis pela produ-
ção e distribuição”, afi rma 
o presidente do Sincor-SP, 
Alexandre Camillo.

O ramo de saúde obteve 
maior faturamento durante 
o ano passado, registrando 
lucro de R$ 42,5 bilhões 
e avanço de 9%. Duas 
companhias concentram a 
receita do segmento, com 
78% do total. Os seguros 
de pessoas, que englobam 
vida, acidentes pessoais, 
prestamista, educacional, 
entre outros, vem logo em 
seguida, com total de R$ 42 
bilhões e crescimento de 9% 
no período.

O Ranking aponta que o 
segmento de automóvel, 
sem contar o seguro DP-
VAT, teve aumento de 3% 
em relação ao ano anterior, 
com faturamento de R$ 
35,8 bilhões. Já o ramo de 
transportes foi o que mais 
surpreendeu, conseguindo 
registrar lucro de R$ 3,6 bi-
lhões em 2018, com avanço 
de 14% na comparação com 
2017 (AI/Sincor-SP). 

Seguradoras 
lucram R$ 

154,4 bilhões
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

consulte sua agência
de confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171
        3106-4171

netjen@netjen.com.br
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: SÉRGIO DE CASTRO BALLAN, estado civil divorciado, profi ssão 
autônomo, nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (11/01/1962), residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Anuar Ballan e de Dalva de Castro 
Ballan. A pretendente: ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES, estado civil viúva, 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (18/01/1972), resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvio Nunes de Oliveira 
e de Ana Maria. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, nesta Capital 
onde o pretendente é residente e domiciliado.

          
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: LEONARDO GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão diretor 
comercial, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 17/09/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Xavier Gonçalves e de 
Cilmar de Fatima Gonçalves. A pretendente: LAISA CARLA OLIVEIRA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Coqueiral - MG, no dia 30/04/1987, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Antônio da Silva e 
de Anísia Oliveira da Silva.

O pretendente: VICTOR MENDES DA SILVA NOGUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista fi nanceiro, nascido nesta Capital, Santa Cecília - SP, no dia 13/02/1990, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Nogueira e de 
Lenir Mendes da Silva Nogueira. A pretendente: ANDRESSA SILVA GRECO, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 05/10/2000, 
residente e domiciliada na Vila Santo Stefan, São Paulo - SP, fi lha de Antenor Nicola 
Tancler e de Edileusa Expedita da Silva Greco.

O pretendente: EDUARDO GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão cirurgião 
dentista, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 21/05/1979, residente e 
domiciliado em São Caetano do Sul - SP, fi lho de Carlos Alberto Gonçalves e de Maria 
Alice Gonçalves. A pretendente: TATIANA APARECIDA FERNANDES RIBEIRO, 
estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 02/08/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João 
Ribeiro e de Juraci Pereira Fernandes Ribeiro.

O pretendente: FELIPE VOLPI, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido nesta 
Capital, Bela Vista - SP, no dia 26/02/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Almir Volpi e de Maria Isaura Duarte Volpi. A pretendente: VIVIANE 
REVOREDO, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida nesta Capital, Pari - SP, 
no dia 04/08/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Eduardo Revoredo Filho e de Sandra Maria Ribeiro Barbosa Revoredo.

 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: JOSÉ AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, 
profi ssão jardineiro, nascido em Ilhéus, BA, no dia (19/03/1965), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sérgio Pereira dos Santos e de Maria 
de Lourdes Simplicio dos Santos. A pretendente: MARIA JOSÉ VIEIRA, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em Floriano, PI, no dia (07/08/1964), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anizio José de Sousa e de Izidoria 
Vieira das Merces.

O pretendente: RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão me-
cânico de aeronaves, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (11/01/1986), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Augusto de Souza e de Marlei 
Aparecida Duarte de Souza. A pretendente: MARIANA DA SILVA BARBOSA, estado 
civil solteira, profi ssão atendente de prescrição magistral, nascida nesta Capital, SP, 
no dia (17/01/1995), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joel 
Barbosa e de Sueli da Silva Barbosa.

O pretendente: RENAN GUILHERME ILLIPRONTI, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de suporte, nascido nesta Capital, SP, no dia (23/01/1990), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hailton Illipronti e de Fátima Maria Soares 
de Oliveira Illipronti. A pretendente: BRUNA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de cobrança junior, nascida nesta Capital, SP, no dia (12/08/1994), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis da Silva e de 
Gardenia Maria da Silva.

O pretendente: JACKSON JUAN DA CRUZ PAIXÃO, estado civil solteiro, profi ssão 
repositor, nascido em Suzano, SP, no dia (12/12/1992), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Souza da Paixão e de Creuza Geralda da Cruz 
de Souza. A pretendente: CINTHIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA, estado civil solteira, 
profi ssão agente de atendimento por e-mail, nascida em Caeiras, SP, no dia (28/11/1996), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Barbosa e de Maria 
do Socorro da Conceição Barbosa.

O pretendente: DAVID CUNHA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão inspetor de produtos 
eletrônicos, nascido nesta Capital, SP, no dia (18/02/1992), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Junior Gomes de Gomes e de Maria Roselia 
da Cunha Gomes. A pretendente: ANA CAROLINA LEONETTI DE CAMARGO, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de secretária escolar, nascida em Guarulhos, SP, no dia 
(28/06/1992), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio de 
Camargo e de Rosely Aparecida Leonetti de Camargo.

O pretendente: CRISTOVÃO NASCIMENTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
pintor, nascido em Bom Jesus da Lapa, BA, no dia (25/07/1987), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alcides Lopes da Silva e de Ivonete Nascimento 
da Silva. A pretendente: REGIANE RIBEIRO ANDRÉ, estado civil solteira, profi ssão 
pedagoga, nascida nesta Capital, SP, no dia (10/01/1988), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Hélio André e de Maria Rosa Ribeiro André.

O pretendente: ANDERSON GOMES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
gerente predial, nascido nesta Capital, SP, no dia (29/08/1983), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juarez Francisco dos Santos e de Ivone Gomes 
Leite. A pretendente: KAREN CAMILA DE LIMA LIRA, estado civil solteira, profi ssão 
gerente de loja, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (14/08/1998), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Claudio Souza Lira e de Maria 
Irisvanda de Lima Lira.

O pretendente: AUGUSTO VINÍCIUS FERRAZ DA COSTA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão ajudante de padaria, nascido em Recife, PE, no dia (14/10/1991), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Irimar Vinicius Nunes da Costa e de 
Valkíria Gadelha Ferraz. A pretendente: JÉSSICA BARBOSA DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida nesta Capital, SP, no dia (06/11/1998), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Kleber Xavier de Oliveira 
e de Sonia Regina Barbosa Cunha.

O pretendente: FLAVIO CESAR ROQUES, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Urânia, SP, no dia (30/09/1983), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ozorio Roques e de Maria Deuselita de Lacerda Roques. A pretendente: 
JULIENE FERREIRA LIMA, estado civil solteira, profi ssão empregada doméstica, nascida 
em Santa Brígida, BA, no dia (06/08/1990), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Ronalda Ferreira Lima.

O pretendente: DARLYSON AGUIAR DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Cabedelo, PB, no dia (19/07/1996), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alcides Batista de Carvalho e de Marilene Silva 
de Aguiar. A pretendente: FERNANDA FERREIRA MARCOS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Jaraguá, SP, no dia (16/01/1997), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Regis Herminio Marcos e de 
Josefa Maria Ferreira.

O pretendente: JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão aposenta-
do, nascido em Caieiras, SP, no dia (27/09/1965), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Afonso Theodoro dos Santos e de Maria de Faria dos Santos. 
A pretendente: MARIA ELISA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Várzea Paulista, SP, no dia (03/04/1960), residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Benedicto Cesar de Oliveira e de Deolinda de Lima Oliveira.

O pretendente: CLAUDIO MESSIAS PIRES, estado civil divorciado, profi ssão aposen-
tado, nascido em Marabá Paulista, SP, no dia (06/02/1953), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Messias Pires e de Anita Maria Pires. A 
pretendente: MARIA DA SOLIDADE SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Caculé, BA, no dia (31/08/1970), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Maria de Lourdes Santos.

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: EDISON ANTONIO DE SOUZA, profi ssão: zootecnista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/10/1985, residente e domicilia-
do neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Aparecido de Souza e de Heloisa Casagrande 
de Souza. A pretendente: BRUNA DUARTE VITORINO, profi ssão: pedagoga, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/10/1986, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Vitorino Filho e de Josefa Duarte da 
Silva Vitorino.R$ 12,90

O pretendente: DAVID PETER DE SOUZA, profi ssão: analista de comércio exterior, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Gonçalo do Sapucaí - MG, data-nascimento: 
28/02/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Raimundo de 
Souza e de Marcia Natali Machado de Souza. O pretendente: CAIO CESAR GALDINO 
SALES, profi ssão: analista comercial, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - 
SP, data-nascimento: 08/10/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Valmir Galdino Sales e de Edna da Gloria Galdino Sales.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: JANDI SOUZA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, motorista, nascido 
em Itabuna - BA, aos 11/08/1988, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Gilberto Souza Silva e de Rita Conceição de Souza; A pretendente: ANA PAULA 
RODRIGUES, nacionalidade brasileira, solteira, encarregada de controle de qualidade, 
nascida em Minas Novas - MG, aos 09/05/1990, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Vanete Raimunda Rodrigues.

O pretendente: JOILSON BISPO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
professor, nascido em Campo Belo - MG, aos 31/03/1973, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Bispo dos Santos e de Maria Auxiliadora da Silva; A 
pretendente: KELLY DA CRUZ SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, professora, nascida 
em São Paulo - SP, aos 19/02/1980, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Clemente de Assis Silva e de Silvia Souza da Cruz.

O pretendente: CRISJUNIOR DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, nacionalidade brasile-
iro, solteiro, conferente, nascido em Santo Antonio do Descoberto - GO, aos 29/12/1997, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Crispim Oliveira do Nascimento e de 
Lucilene Maria da Conceição; A pretendente: NATALLI ENNE DO NASCIMENTO SILVA, 
nacionalidade brasileira, solteira, manicure, nascida em Itabaiana - PB, aos 27/01/2000, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Inácio do Nascimento Filho e 
de Zenaide Trevula da Silva.

O pretendente: MARCELO DE MEDEIROS CABRAL JUNIOR, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, porteiro, nascido em Maceió - AL, aos 07/10/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcelo de Medeiros Cabral e de Maria das Graças Silva dos 
Santos; A pretendente: VERÔNICA SILVEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar de limpeza, nascida em Maceió - AL, aos 28/05/1984, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Roseane Silveira da Silva.

O pretendente: JOÃO VITOR SANTOS DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
padeiro, nascido em São Paulo - SP, aos 23/04/1999, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Messias da Silva e de Ivani Elisangela dos Santos da Silva; A 
pretendente: ALINE OLIVEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, nascida em 
Ilhéus - BA, aos 06/07/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Joseval Gil da Silva e de Telma Demetrio de Oliveira.

O pretendente: RAFAEL GUSTAVO RICCI MARTINS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
ofi cial de manutenção, nascido em Aparecida do Taboado - MS, aos 10/07/1989, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Samuel Alves Martins e de Elisabete 
Ricci Martins; A pretendente: NATÁLIA MELCHIOR DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, solteiro, professora, nascida em Londrina - PR, aos 29/11/1989, residente 
e domiciliada em Sertaneja - PR, fi lha de Pedro dos Santos e de Marisa Aparecida 
Melchior dos Santos.

O pretendente: PEDRO MELLO DE ALMEIDA, nacionalidade brasileiro, solteiro, bancário, 
nascido em São Paulo - SP, aos 14/05/1990, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Eduardo Volpi de Almeida e de Cleusa Méri Mello de Almeida; A pretendente: 
MARINA MEYRELES ARAUJO, nacionalidade brasileira, solteira, assistente administra-
tivo, nascida em São Paulo - SP, aos 25/11/1998, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Gilmar Meyreles Araujo e de Nilza Ferreira Nobre.

O pretendente: ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 23/06/1990, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Cicero Almeida dos Santos e de Marli Mota de Almeida; A pretendente: 
GABRIELE VIEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São 
Paulo - SP, aos 31/12/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Eduardo José da Silva e de Tatiana Vieira.

O pretendente: MARCIO ELVIS DA SILVA SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, comer-
ciante, nascido em São Paulo - SP, aos 09/12/1977, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio de Souza e de Gisela da Silva Souza; A pretendente: 
RIQUELLI OLIVEIRA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, engenheira mecânica, 
nascida em Santos - SP, aos 18/01/1980, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Edvaldo Oliveira Santos e de Grinaura Oliveira Santos.

O pretendente: GALDERISIO MIRANDA DE ARAÚJO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, eletricista, nascido em Canarana - BA, aos 22/08/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Miranda de Araújo e de Alzenita Alves dos 
Santos; A pretendente: MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA, nacionalidade bra-
sileira, solteira, operadora de caixa, nascida em Senador Pompeu - CE, aos 12/04/1985, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Job Batista Lima e de 
Francisca Batista da Silva.

O pretendente: VICENTE PEDRO DA SILVA PENA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
mecânico de autos, nascido em Araponga - MG, aos 23/02/1966, residente e domicili-
ado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Silvio da Silva Pena e de Vicencia Efi genia; 
A pretendente: MARLENE DA SILVA FERREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, 
de serviços domésticos, nascida em Distrito Topázio, Município Teófi lo Otoni - MG, aos 
14/05/1963, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Atilio Jorge 
Ferreira e de Maria dos Anjos Silva Ferreira.

O pretendente: PAULO CÉSAR ROMANO LIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
marceneiro, nascido em Paranavaí - PR, aos 08/06/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de César Augusto Nascimento Lira e de Sirlei Aparecida 
Romano Neves; A pretendente: PÂMELA FERREIRA DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 17/03/1995, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gecimar da Silva e de Maria de 
Fátima Ferreira Cezário.

O pretendente: JOSÉ LUIS DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, divorciado, porteiro, 
nascido em São Miguel de Taipu - PB, aos 06/11/1963, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Luis de Oliveira e de Maria Julia de Oliveira; A 
pretendente: CLEONICE OLIVEIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Ruy Barbosa - BA, aos 05/08/1968, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Altino Gomes dos Santos e de Josefa Fraga de Oliveira.

O pretendente: CLAUDINEIDSON ALVES DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, pastor, nascido em Salvador - BA, aos 05/12/1994, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudemir Silva dos Santos e de Durvalina 
dos Santos Alves; A pretendente: MARILUCE MENEZES DUQUE, nacionalidade 
brasileira, solteira, assitente de prevenção de perdas, nascida em São Paulo - SP, 
aos 17/02/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Erveli 
Duque e de Rainalda Menezes.

O pretendente: IVO DE CARVALHO REIS, nacionalidade brasileiro, solteiro, pintor de 
construção civil, nascido em Itiúba - BA, aos 28/06/1980, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Bispo Barbosa dos Reis e de Ana Maria de Carvalho; A 
pretendente: CÁTIA FERREIRA LIMA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida 
em Itiúba - BA, aos 30/03/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Raimundo Vieira Lima e de Maria Sônia Ferreira Lima.

O pretendente: HENRIQUE CALAZANS MOURA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar logístico, nascido em São Paulo - SP, aos 11/01/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilson Jose Bastos Moura e de Denise Calazans 
Moura; A pretendente: LETICIA DE JESUS PEREIRA, nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de cabeleireira, nascida em São Paulo - SP, aos 24/09/1995, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Vicente do Nascimento Pereira e 
de Vanesa de Jesus Pinto.

O pretendente: ALEXANDRE SOARES SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
pintor de construção civil, nascido em Almenara - MG, aos 10/02/1996, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mirany Soares Santos; A pretendente: 
AMANDA SANTOS DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em 
Gandu - BA, aos 16/12/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Reginaldo Alves de Souza e de Dionice dos Santos.

O pretendente: JADSON MACHADO DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
atendente, nascido em Nova Iguaçu - RJ, aos 30/06/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jadson de Souza e de Eva Ivani Machado de Souza; A 
pretendente: MARISA SILVA BRAGA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida 
em São Paulo - SP, aos 07/04/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Wilson de Souza Braga e de Elza de Jesus Silva.

O pretendente: FELIPE PEREIRA COSTA, nacionalidade brasileiro, solteiro, empresário, 
nascido em São Paulo - SP, aos 06/06/1991, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Paulo Pereira da Costa e de Maria Balbina Coelho Pereira; A pretendente: 
NÁDIA GOULART FERNANDES, nacionalidade brasileira, solteira, publicitária, nascida 
em São Paulo - SP, aos 15/07/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Wiluerte de Oliveira Fernandes e de Conceição Imaculada Goulart Fernandes.

O pretendente: ALAELSON SILVA DO SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, encar-
regado de manutenção, nascido em Palmeira dos Índios - AL, aos 15/05/1989, residente e 
domiciliado neste distritio, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Valfrido dos Santos e de Maria Elza Silva 
dos Santos; A pretendente: MELISSA NASCIMENTO DE JESUS, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 29/08/1998, residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Jaime Cerqueira de Jesus e de Vania Gonçalves do Nascimento.

O pretendente: AUGUSTO SILVA LOPES, nacionalidade brasileiro, solteiro, vendedor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 02/12/1989, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Severino Tiburtino Lopes e de Joselma Silva Nascimento; A preten-
dente: ALEXIA JULIA PEREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 17/03/1998, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Rita Pereira dos Santos.

O pretendente: LUCIANO ANDRADE RAMOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, tosador, 
nascido em São Paulo - SP, aos 02/01/1988, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Ramos e de Noeme Santos Andrade; A pretendente: AU-
DREI JANAINA NEGREIROS, nacionalidade brasileira, solteira, promotora de vendas, 
nascida em São Paulo - SP, aos 27/06/1981, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Osterno da Silva Negreiros e de Edna Negreiros.

O pretendente: SEBASTIÃO VIEIRA DE ANDRADE, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
eletricista técnico, nascido em Pombal - PB, aos 16/01/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Vieira de Andrade e de Luzia Inacia de Andrade; 
A pretendente: FRANCISCA PAULA DE SOUSA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
cabeleireira, nascida em Coremas - PB, aos 29/07/1987, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Gomes de Sousa e de Luzia Zania Paula de Sousa.

O pretendente: ADAMIR FARA DA MOTA JUNIOR, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
consultor de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 18/02/1983, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adamir Fara da Mota e de Anizia Fara da Mota; 
A pretendente: ANA ISABEL BARBOSA DE AMARAL, nacionalidade portuguesa, 
solteira, auxiliar administrativo, nascida em Nordeste Ilha de São Miguel, aos 05/12/1991, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Raposo de 
Amaral e de Maria de Lurdes Moniz Barbosa de Amaral.

O pretendente: WILQUEM JESUS SOARES DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de rede, nascido em São Paulo - SP, aos 10/09/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Wiliam Lopes Soares de Souza e de Cleonice Souza de 
Jesus; A pretendente: NATÁLIA NASCIMENTO COSTA, nacionalidade brasileira, soltei-
ra, manicure, nascida em São Paulo - SP, aos 17/12/1988, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Honorio Costa e de Rosa Maria Nascimento dos Santos.

O pretendente: RAPHAEL MONTEIRO CIDRÃO, nacionalidade brasileiro, solteiro, ajudante 
geral, nascido em Belém - PA, aos 03/05/1984, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Tadeu Cidrão e de Cléa Maria Macêdo Monteiro; A pretendente: 
LINDA ALINE GONÇALVES RIBEIRO, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida 
em Fortaleza - CE, aos 27/06/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Francisco Antonio Ribeiro da Silva e de Benedita Dionisia Gonçalves Ribeiro.

O pretendente: JUAN MARCOS DE MEDINA VELLETRI, nacionalidade brasileiro, di-
vorciado, empresário, nascido em São Paulo - SP, aos 18/07/1980, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos de Mello Velletri e de Rosa Graciela Medina 
de Velletri; A pretendente: BEATRIZ BERNARDES DA COSTA LIMA, nacionalidade 
brasileira, solteira, coordenadora de marketing, nascida em Registro - SP, aos 26/05/1984, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Ségio Brandão Lima 
e de Maria da Glória Bernardes da Costa Lima.

O pretendente: LUCAS NUNES RIBEIRO, nacionalidade brasileiro, solteiro, motorista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 14/08/1994, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Claudio Moises Ribeiro e de Ana Paula dos Santos Nunes; A preten-
dente: GABRIELLA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 20/06/1995, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Cicero Miguel dos Santos e de Margarete Hosana da Conceição.

O pretendente: MARCIAL MATOS DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, ger-
enciador de redes, nascido em São Paulo - SP, aos 14/02/1973, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José de Matos da Silva e de Luzinete de Lima 
Silva; A pretendente: CAROLINA ARAGÃO GLÓRIA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
arte fi nalista, nascida em São Paulo - SP, aos 18/08/1988, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Renato Scazziotta Gloria e de Zenalia Aragão Gloria.

O pretendente: MAYCON EVANDRO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão moto-
rista, nascido em Caieiras, SP, no dia (24/11/1992), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Amado de Oliveira e de Maria Elisa de Oliveira. A pretendente: 
JANAINA CRUZ DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta 
Capital, SP, no dia (17/05/1996), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Juraci Delmiro da Silva e de Aparecida Elizeti da Cruz.

O pretendente: MANOEL MESSIAS RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Almenara, MG, no dia (28/10/1972), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Ilmar Rodrigues e de Maria do Carmo Pereira Rodrigues. A pre-
tendente: LAVINIA RILLARY DE JESUS RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Felisburgo, MG, no dia (11/01/1999), residente e domiciliada em Itaipé, 
MG, fi lha de Vanderlei Rodrigues da Rocha e de Gilza Maria de Jesus.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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TERÇA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2019

RECONTRATAR FUNCIONÁRIO DEMITIDO
Empresa pretende demitir funcionário aposentado e o recontratará 
como PJ. A contratação pode ser imediata? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CONCEDER AJUSTE SALARIAL NO MEIO DO 
MÊS PROPORCIONAL?

Informamos que inexiste previsão legal para o caso apresentado, 
contudo entendemos que não existe aumento salarial proporcional 
no meio de um mês, devendo o mesmo abranger o mês todo. 
Portanto, não orientamos o reajuste proporcional no meio do 
mês, conforme especificado na questão, devendo a contribuição 
previdenciária incidir sobre o salário atual do empregado, ainda 
que o aumento ocorra no decorrer do mês.

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
Ausência de GFIP impede a distribuição de lucros? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RETIFICAR ANOTAÇÕES NA CTPS
Como retificar as anotações na CTPS de uma rescisão que foi feita sem 
justa, mas deveria ter sido feita por justa causa? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO PEDE DEMISSÃO
Quando o funcionário pede demissão por ter arrumado outro emprego, 
a empresa é obrigada a dispensá-lo do aviso trabalhado, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES E DO LUCRO PRESUMIDO
Qual a alíquota do INSS e do FGTS no simples nacional e do lucro pre-
sumido? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCINDIR CONTRATO DE APOSENTADO POR INVALIDEZ
Funcionário encontra-se em aposentadoria por invalidez, pode ter seu 
contrato de trabalho rescindido? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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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.
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Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 28 de Maio de 2019. 
Dia de São Germano, São Bernardo de Novara, São Emílio, Santa 

Margarida Pole e Dia do Anjo Jabamiah, cuja virtude é a confi ança. 
Dia do Ceramista. 

Hoje aniversaria o ex-jogador de basquete Jerry West que chega aos 
81 anos, o ator Cecil Thiré que faz 76 anos, a cantora Colbie Caillat 
que nasceu em 1985 e o ator Rafael Almeida que completa 30  anos.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau possui grande capacidade para 

se recuperar dos abismos da vida e da consciência. Pode experimentar 
grandes difi culdades, mas normalmente acumula força nos momentos 
difíceis, e costuma sair deles ainda mais fortalecido. É em geral reservado 
e introspectivo. Algumas vezes apresenta um comportamento exuberante, 
mas, geralmente, essa é uma capa para desviar a atenção dos demais sobre 
a sua própria individualidade. Interiormente é extremamente sensível e 
vulnerável, embora tenha aparência confi ante e efi ciente.

Magia dos sonhos
ABORTO – Aviso de deslizes na vida. Insegurança nos 

planos e perigo de cometer faltas graves. Para sonho de 
homem, é um agouro de fracasso naquilo que o interessa 
no momento seja amor ou dinheiro. Para mulher, adverte 
que deve cuidar da saúde. Números de sorte: 06, 26, 28, 
31, 41 e 56.

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

Esta terça é o vigésimo quarto dia da lunação. Lua em bom aspecto com Urano favorece as novidades e tudo que for 

pioneiro. No fi nal da tarde aumenta a ansiedade e podemos sentir algum descontentamento ao esperarmos demais de 

uma situação. Não será um bom momento para se arriscar em investimentos ou compras em longo prazo, pois podemos 

ser levados a ultrapassar limites e ir adiante de nossas necessidades reais. No fi nal do dia, a insatisfação pode se refl etir 

nas relações e nos entretenimentos. Há uma tendência forte de sentir carência afetiva nas primeiras horas desta terça.
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Com o Sol em Gêmeos, na casa três, 
o momento é vibrante para as rela-
ções amorosas e sexuais. O afeto e 
a compreensão levam a momentos 
inesquecíveis a dois. À noite haverá 
um estado emocional de humor mais 
solto, que faz com que deseje maior 
liberdade. 73/773 - Branco.

O bom aspecto do Sol na casa dois 
aumenta o interesse pelas viagens e 
a elevação espiritual. Novos valores 
e princípios passam a orientar a sua 
vida. Isso dá conversas agradáveis 
e facilidade para se divertir no fi nal 
do dia no ambiente em que vive. 
51/251 – Verde.

O Sol em seu signo tende a aumentar 
a disposição, dando maior confi ança 
e provocando a tomada de decisões 
importantes. Pode encontrar difi -
culdades que devem ser superadas 
de forma estratégica e com muita 
diplomacia. Boa disposição para a 
cumplicidade com seu par. 89/389 
– Amarelo.

Está vivendo a fase mais delicada 
com possibilidade de atritos e impe-
dimento para que o que deseja não 
se concretize logo. No fi nal da tarde 
aumenta a ansiedade e podemos 
sentir algum descontentamento ao 
esperarmos demais de uma situação. 
77/377 – Verde.

Logo virão novidades e boas pers-
pectivas que poderão mudar sua 
vida neste próximo mês de junho. 
Antes de qualquer coisa precisa ter 
paciência, dosando a autoconfi ança 
e o otimismo exagerado e negativo. 
Nem tudo virá imediatamente, mas 
se investir logo terá o que pretende. 
56/556 – Amarelo.

Faça planos bem elaborados e valori-
ze a moral. É importante aprimorar a 
questões em andamento e encontrar 
soluções para os obstáculos. Com 
o bom aspecto desta semana terá 
conversas agradáveis e terá facili-
dade para se divertir no fi nal do dia. 
65/665 – Verde.

Um melhor convívio com a pessoa 
amada também melhora o ambien-
te social. As alianças e sociedades 
iniciadas recentemente fi cam mais 
fi rmes através do entendimento. Bom 
para ser cúmplice do seu par e buscar 
reciprocidade melhorando a relação 
sexual. 17/217 – Cinza.

Não será um bom momento para se 
arriscar em investimentos ou com-
pras em longo prazo, pois podemos 
ser levados a ultrapassar limites. Sua 
disposição para as relações sexuais 
vai melhorando neste meio de ano. 
Cultive o bem-estar tanto material 
como emocional. 51/651 – Azul.

Lua em minguante favorece a im-
pessoalidade e foco no bem-estar. A 
semana não será de muitas novida-
des, mas poderá colher os resultados 
daquilo que realizou nos meses 
anteriores. Aproveite para conviver 
com a pessoa amada, amigos e com 
a família. 61/861 – Verde.

Não se sobrecarregue de tarefas e 
coisas novas para fazer, como é bem 
do seu estilo. Algumas atividades po-
dem parecer mais lentas e não deve 
se preocupar com isso é passageiro. 
Novas ambições devem ser evitadas 
até que o que deseja seja alcançado. 
82/282 – Azul.

Com a o Sol em Gêmeos verá tudo 
melhorar, até a vida financeira, 
principalmente ao diminuir os des-
perdícios. Ótimo entendimento com 
a pessoa amada leva a uma troca 
intensa de afeto. Terá maior ascensão 
profi ssional e melhoria das condições 
no ambiente do lar. 21/621 – Cinza.

Simpatias que funcionam
Para aumentar sua sorte

Esta é a planta da sorte, talvez a mais conhecida, mas 
nem sempre é usada corretamente para atrair dinheiro. 
Uma boa maneira de fazer isso é colocando folhas e talos 
da planta num pequeno saco de papel marrom. Tem que ser 
levada se mpre na sua carteira ou bolsa. A planta é arruda.

Há uma tendência forte de sentir 
carência afetiva nas primeiras horas 
desta terça. Bons momentos ao lado 
dos familiares e da pessoa amada 
podem ser vividos no fi nal do dia. O 
Sol em Gêmeos faz a família e o meio 
no qual você vive  mais importante. 
68/368 – bege.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Os movi-
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Açúcar
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MAS
SIMULTANEOS

RESGATELE
MARABBIT

OÃPNAOVO
DEMONSTRAR

TURISTADAD
LUAALARDE
CRADPUS

MESDOCENTE
PENITOR

MIOCARDIOV
BOUUTRAI
ANALISENÇ
MBNIMOTO

CARICATURAS

2/us. 3/sit. 5/spoon. 6/luanda — rabbit.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002909-57.2018.8.26.0619 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVara Judicial, do Foro de Taquaritinga, Estado de SP, Dr(a).Matheus de Souza Parduci 
Camargo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Sidiney Juliani, Brasileiro, Casado, Motoris ta, RG 
25.230.040, CPF 172.254.838-03, com endereço à Rua Clelia Machado de Freitas, 231, Jd. Santo 
Antonio, CEP 15940-000, Fernando Prestes - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., alegando em síntese: CGMP - Centro de 
Gestão de Meios de Pagamento Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
04.088.208/0001-65, endereço para correspondência eletrônica semparar@fonsecaeromao.adv.br, 
com sede na Rua Minas Bogasian, nº 253, Osasco - SP, por seus advogados, vem perante Vossa 
Excelência, com fundamento nos artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil e demais 
normas pertinentes propor, a presente ação Monitória em face de Sidiney Juliani, brasileiro, estado 
civil ignorado, ocupação ignorada, inscrito no CPF nº 172.254.838-03, residente e domiciliado à 
Rua Calio Simão, nº 223, Laranjeiras, Taquaritinga - SP, CEP 15900-000, pelos motivos a seguir 
expostos: A autora é empresa que gere o pagamento de pedágios em rodovias de todo o território 
acionados, através do sistema conhecido como ”Sem Parar / Via Fácil”. A Requerida contratou os 
serviços da Requerente, para que seus veículos obtivessem passagem pelas praças de pedágio 
sem que fosse necessária sua parada. Durante a prestação do serviço, é facultada à requerida, a 
inclusão de outros veículos, bem como efetuar a substituição de Tags, independentemente dos que 
foram informados no momento da contratação. Assim, as cobranças dos valores ocorreriam através 
de emissão de Fatura, com débito automático em conta corrente, sendo que os dados foram 
fornecidos antecipadamente pelo devedor quando da contratação dos serviços. A Requerida honrou 
por diversos meses com o previamente contratado, liquidando a fatura conforme extrato em anexo. 
Ocorre que a Requerida não liquidou as seguintes faturas: Fatura 135916196 com vencimento em 
15/01/2014 no valor de R$4.481,30, e Fatura 138917087 com vencimento em 17/02/2014 no valor 
de R$ 1.981,96. Por não haver o devido pagamento até o momento, não restou alternativa à 
requerente, a não ser procurar o Judiciário para receber os valores representados pela fatura de 
cobrança, bem como extrato de movimentação nas praças de pedágio, que com o acréscimo dos 
encargos contratualmente previstos e demonstrados na planilha anexa, totaliza o valor de R$ 
13.592,03 (Treze Mil, Quinhentos e Noventa e Dois Reais, Três Centavos). Isto posto, requer que 
Vossa Excelência, se digne determinar a expedição do competente Mandado de Pagamento, para 
que a Requerida pague seu débito, ou ofereça embargos nos termos do artigo 702 do Código de 
Processo Civil, no prazo legal sob pena de, não o quitando e nem oferecido os Embargos, formar-se 
o título executivo judicial, devendo a presente ação ser julgada inteiramente procedente pelos 
motivos expostos, para condená-la a pagar a importância de R$ 13.592,03 (Treze Mil, Quinhentos e 
Noventa e Dois Reais, Três Centavos), acrescida de juros de mora, correção monetária, honorários 
advocatícios devidamente exacerbados, custas processuais e demais cominações legais. 
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 * dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
pub. na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Taquaritinga, aos 10/05/2019.  

Drogaria Delmar Ltda.
CNPJ Nº: 02.235.861/0001-84 - NIRE 35214767751

Convocação para Reunião de Sócios
Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:20 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:20 hs, em 2ª
convocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 11º andar, Jardim Paulistano,
São Paulo/SP, CEP 01452-001, para deliberar acerca de (i) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Banco BMG S.A.
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 04 de Abril de 2019
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 04 dias do mês de abril de 2019, às 10h00, na sede social do BANCO BMG 
S.A., localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 
10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio 
Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Compa-
nhia”). 2. Convocação: Tendo sido os editais de convocação publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo – 
DOESP, nas edições dos dias 20, 21 e 22 de março de 2019 e no jornal “Empresas e Negócios” de São Paulo, nas edições 
dos dias 20, 21 e 22 de março de 2019, conforme o disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 
(“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Quórum de Instalação: A Assembleia Geral Extraordinária foi instalada, em 1ª 
convocação, com a presença de acionistas titulares 99,69% (noventa e nove inteiros e sessenta e nove centésimos por 
cento) das ações com direito a voto, representativas do capital social da Companhia, conforme registros constantes do li-
vro de presença de acionistas. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcio Alaor de Araujo e secretariados 
pelo Sr. Marcos Ignacio Gouvea. 5. Ata em forma sumária: Os acionistas autorizaram a lavratura da ata em forma su-
mária e sua publicação sem assinaturas, nos termos do artigo 130, §1º e §2º da Lei das Sociedades por Ações. 6. Ordem 
do dia: Deliberar sobre (a) a realização de oferta pública de aquisição de ações (“OPA”) a ser proposta pela Companhia 
para fi ns de fechamento de capital social e cancelamento de seu registro como companhia aberta perante à Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”); e (b) a autorização à Diretoria da Companhia para realizar todos e quaisquer atos necessá-
rios para a efetivação da OPA. 7. Deliberações: Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas 
presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou reservas: (A) aprovaram a realização da OPA, sob a 
forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 
de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”), envolvendo a dispensa, conforme seja autorizado pela re-
ferida Autarquia, (i) da obrigação de elaborar laudo de avaliação para fi ns de determinação do preço por ação a ser ofer-
tado no âmbito da OPA; (ii) da obrigação de efetivar a OPA em leilão em bolsa de valores ou entidade de mercado de bal-
cão organizado; (iii) obrigação de divulgar o instrumento da OPA via publicação de edital; e (iv) de contratação de insti-
tuição intermediária para realização da OPA, com o consequente cancelamento do registro da Companhia perante a 
CVM, como companhia aberta, a ser realizado nos termos da Lei das Sociedades por Ações, da Lei nº 6.385, de 7 de de-
zembro de 1976, conforme alterada, da Instrução da CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Ins-
trução CVM 480”) e demais normas aplicáveis, tendo em vista que a Companhia não possui mais a intenção de realizar 
uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital ou quaisquer outros valores mobiliários no prazo de, no 
mínimo, 2 (dois) anos e, por conseguinte, não há mais razão para que a Companhia mantenha seu registro de emissor de 
valores mobiliários; e (B) aprovaram a concessão à Diretoria da Companhia para realizar todos e quaisquer atos neces-
sários para o fechamento do capital social e o cancelamento de registro da Companhia perante a CVM, conforme delibe-
rações da presente ata. 8. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a As-
sembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente Ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da 
Lei das Sociedades por Ações, cuja original foi lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Sociedade, 
lida e assinada por todos os acionistas presentes, fi cando autorizada a sua publicação. São Paulo, 04 de abril de 2019. 9. 
Assinaturas: Acionistas Presentes: Flávio Pentagna Guimarães. Ricardo Annes Guimarães. Ângela Annes Guimarães. Re-
gina Annes Guimarães. João Annes Guimarães. Márcio Alaor de Araújo. Antonio Mourão Guimarães Neto. BMG Participa-
ções S/A, representada por seus Diretores Ricardo Annes Guimarães e Ângela Annes Guimarães. COEMP – Comércio e 
Empreendimentos S/A, representada por seus Diretores Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes Guimarães. Comercial 
Mineira S/A, neste ato representada por seus Diretores Ricardo Annes Guimarães e Ângela Annes Guimarães. CSMG – 
Corretora de Seguros Ltda, neste ato representada por seu Diretor, José Eduardo Gouveia Dominicale. Algodões Empreen-
dimentos Turísticos Ltda, neste ato representada por seu administrador, Sr. Antonio Mourão Guimarães Neto. Confere com 
a original, lavrada em livro próprio. Marcio Alaor de Araujo - Presidente da Mesa; Marcos Ignacio Gouvea - Se-
cretário da Mesa. JUCESP nº 255.753/19-6 em 14/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO

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

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 03 de Maio de 2019
01- Data, Hora e Local: Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às doze horas, na sede da Com-
panhia situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, 
CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 02 - Convocação e Presen-
ça: Em atendimento ao 21 do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes os Conselheiros Ângela Annes Guima-
rães, Regina Annes Guimarães, Flávio Pentagna Guimarães Neto, Olga Stankevicius Colpo, José Eduardo Gouveia Domi-
nicale. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto e secreta-
riados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - Ordem do Dia: (I) Alteração do endereço da Agência São Paulo/SP. 05 
- Deliberações: Em atendimento ao disposto no artigo 24, item “r”, do Estatuto Social, os Senhores Conselheiros deli-
beraram autorizar a alteração do endereço da Agência São Paulo/SP, para fi ns de fazer constar conforme abaixo: DE: Rua 
Direita, nº 240/246, 1º andar, Sé, São Paulo/SP, CEP: 01002-000, CNPJ: 61.186.680/0050-52, NIRE: 35905073435. 
PARA: Rua Frederico Abranches, nº 239 - loja, Santa Cecília, São Paulo/SP, CEP: 01225-001.Fica a Diretoria da Sociedade 
autorizada a adotar todas as providências necessárias para executar as deliberações aprovadas na presente reunião. 06 
- Aprovação: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade sem qualquer ressalva ou restrição. 07 - Encer-
ramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a 
presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os presentes. São Paulo, 03 de maio de 2019. Ângela An-
nes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Flávio Pentagna Guimarães Neto, Olga Stankevicius Colpo e José Eduardo Gou-
veia Dominicale. Flávio Pentagna Guimarães Neto - Presidente da Mesa, Deise Peixoto Domingues - Se-
cretária da Mesa. JUCESP nº 257.967/19-9 em 16.05.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO

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

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 15 de Abril de 2019.
01-  Data, Hora e Local: Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na sede 
da Companhia situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício 
São Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 02 - Convocação 
e Presença: Em atendimento ao 21 do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes os Conselheiros Ângela 
Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Flávio Pentagna Guimarães Neto, Olga Stankevicius Colpo, José Eduardo 
Gouveia Dominicale. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Flávio Pentagna Guimarães 
Neto e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - Ordem do Dia: (i) Abertura e Instalação de nova 
agência em Cuiabá/MT. 05 - Deliberações: Em atendimento ao disposto no artigo 24, item “r”, do Estatuto Social, 
os Senhores Conselheiros deliberaram autorizar a abertura e instalação de nova agência em Cuiabá/MT, cujo endereço 
segue abaixo: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n° 1731 – loja 02, Bairro Alvorada, CEP: 78050-000, Cuiabá/
MT. Fica a Diretoria da Sociedade autorizada a adotar todas as providências necessárias para executar as deliberações 
aprovadas na presente reunião. 06 - Aprovação: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade sem 
qualquer ressalva ou restrição. 07 – Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião do 
Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os 
presentes. São Paulo, 15 de abril de 2019. Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Flávio Pentagna 
Guimarães Neto, Olga Stankevicius Colpo e José Eduardo Gouveia Dominicale. Flávio Pentagna Guimarães Neto 
- Presidente da Mesa,  Deise Peixoto Domingues - Secretária da Mesa. JUCESP nº 266.522/19-1 em 
17/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO

Banco BMG S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 03 de Maio de 2019

01- Data, Hora e Local: Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às onze horas, na sede da Com-
panhia situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São 
Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 02 - Convocação e 
Presença: Em atendimento ao 21 do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes os Conselheiros Ângela An-
nes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Flávio Pentagna Guimarães Neto, Olga Stankevicius Colpo, José Eduardo 
Gouveia Dominicale. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Flávio Pentagna Guimarães 
Neto e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04- Ordem do Dia: (I) Alteração do endereço da Agência 
Campo Grande/MS. 05 - Deliberações: Em atendimento ao disposto no artigo 24, item “r”, do Estatuto Social, os Se-
nhores Conselheiros deliberaram autorizar a alteração do endereço da Agência Campo Grande/MS, para fi ns de fazer 
constar conforme abaixo: DE: Avenida Afonso Pena, nº 2386, 2º andar, sala 203, Centro, Campo Grande/MS, CEP: 
79002-074. CNPJ 61.186.680/0041-61, NIRE 5490026608-7. PARA: Rua 13 de Maio, nº 2500, loja 02, Edifício Cen-
tro Comercial Campo Grande, Centro, Campo Grande/MS, CEP: 79002-356. Fica a Diretoria da Sociedade autorizada a 
adotar todas as providências necessárias para executar as deliberações aprovadas na presente reunião. 06 - Aprova-
ção: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade sem qualquer ressalva ou restrição. 07 – Encerramen-
to: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a pre-
sente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os presentes. São Paulo, 03 de maio de 2019. Ângela An-
nes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Flávio Pentagna Guimarães Neto, Olga Stankevicius Colpo e José Eduardo 
Gouveia Dominicale. Flávio Pentagna Guimarães Neto - Presidente da Mesa; Deise Peixoto Domingues - 
Secretária da Mesa. JUCESP nº 265.270/19-4 em 16/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO

Novo Mundo Holding Financeira S.A.
CNPJ nº 08.103.049/0001-81  -  NIRE 35300331681

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 25/04/2019
Data: 25/04/2019, às 11 horas. Local: Sede social. Presença: Representantes da totalidade
do Capital Social. Mesa: Presidente, Roberto Amaral de Almeida; Secretário, Vinícius No-
gueira Carmona. Deliberações: 1. Aprovar as demonstrações financeiras do exercício findo
em 31/12/2018 publicadas no Diário Oficial do Estado de SP e Jornal Empresas & Negócios,
edições de 13/04/2019; 2. O prejuízo apurado no exercício findo em 31/12/2018 no montan-
te de R$ 319.398,19, foi absorvido pela “Reservas Especiais de Lucros - Outras”. São Pau-
lo, 25 de abril de 2019. Assinaturas: Presidente: Roberto Amaral de Almeida; Secretário:
Vinícius Nogueira Carmona. Acionistas: Roberto Amaral de Almeida e Moneycorp Brasil
Participações Ltda, neste ato representada por seu administrador Roberto Amaral de
Almeida. JUCESP nº 269.495/19-8, em 21/05/19. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de Praça Judicial Online. 2ª Vara Cível do Fórum de Osasco/SP. Dora Plat - Leiloeira 
Oficial - JUCESP 744.- 2ªVC do Fórum de Osasco/SP. Processo nº 1020451-85.2017.8.26.04 
05. Executados: Adriana Oraggio Souza e seu cônjuge, Marcos César Souza. Um imóvel 
residencial possuindo a área útil de 118,88m² em Osasco/SP - 60% do valor de avaliação. 1ª 
Praça: 19/07/2019, às 10h45min; 2ª Praça, 08/08/2019, às 10h45min. Imóvel residencial tipo 
sobrado geminado, ao qual possui o nº 05, no Condomínio Residencial Rosa Senise, sito a 
Rua França, 628, casa de nº 05, no Parque das Nações, Santo André/SP. Descrição completa 
na Matrícula: 70.390 do 2º CRI/Santo André/SP. Ficam os requeridos Adriana Oraggio Souza, 
seu cônjuge Marcos César Souza, e demais interessados INTIMADOS das designações 
supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Lance mínimo na 1ª 
praça: R$ 564.216,30 – Lance mínimo na 2ª praça: R$ 338.529,78. (sujeitos a atualização).

Agropecuária Jarinã S/A
CNPJ nº 03.207.826/0001-14

Edital de Convocação - Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária

convocamos os Acionistas para AGO/E em 24/06/19, 
10h, na sede, para deliberarem, AGO: i) exame e 
aprovação do relatório anual da Diretoria, Balanço 
Patrimonial e demais demonstrações financeiras 
encerrado em 31/12/18; ii) fixação da verba glo-
bal de remuneração da Diretoria; e iii) deliberação 
acerca da destinação do lucro líquido do exercício, 
se apurado; AGE: i) Eleição de nova diretoria ii) as-
suntos de interesse dos acionistas. SP, 28/05/19. 

Ubirajara Rodolpho Amorim - Diretor Presidente.

SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn. 

Persistência. Persista. Seja persistente na busca de seus objetivos. 
Veja cada passo como um avanço extraordinário em direção a essas 
metas e continue a permitir que isto seja o seu foco. Use viseiras 
quando perceber que está distraído com o drama desnecessário 
dos outros e com o que está acontecendo ao seu redor e defi na seus 
objetivos como a prioridade. Pensamento para hoje: Mantenha suas 
intenções, atenção e ações em seus objetivos e eles se manifestarão 
em um ritmo mais rápido e melhor. E assim é. Você é muito amado 
e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.

 http://www. playingwiththeuniverse.com/
Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br

1ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011476-
41.2016.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
CELSO PEREIRA DA SILVA, Brasileiro, OUTROS, RG 18945376, CPF 085.139.748-46, com endereço à 
Rua Sebastiao Mariano, 16, Vila Carlos de Campos, CEP 03640-020, São Paulo - SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em 
síntese: A requerente é credor da parte requerida pela importância nominal de R$4.061,26, oriundos de 
Prestação de Serviços Educacionais em curso de Graduação de direito, relativo a mensalidades não 
pagas no ano de 2011, serviços esses contratados em benefício do aluno Renan Pereira da Silva. O 
patrono do autor requerendo a procedência total da ação com a condenação da ré ao pagamento das 
custas e despesas processuais devidamente atualizadas. Dando-se à causa o valor de R$ 8.959,09. 
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, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de abril de 2019. 

11ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1045217-
53.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) JORGE DE SOUSA, CPF 249.820.628-03, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum por parte de INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSIST. SOCIAL - 
Região Adm. Paulistana objetivando a cobrança de R$ 11.159,95 (Ago/2017), oriundos do contrato 
de prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes referente as mensalidades de Janeiro 
a Dezembro de 2016, vencidas e não pagas. 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, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 23 de abril de 2019. 

3ª VC – Reg. Nossa Senhora do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1000530-39.2014.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - 
Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Roberto Luiz Corcioli Filho, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a JOSEMAR ROJAS RODRIGUES, CPF. 370.596.348-19, que AMC - Serviços 
Educacionais LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 4.706,99 
(Jan/2014), oriundos do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, firmado entre as partes e não 
pago. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por EDITAL, para que em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, que o tornará isento das 
custas e honorários advocatícios ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título 
executivo judicial, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, 
IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de abril de 2019. 

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 02/07/2018, às 15h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: convocação 
dispensada, em virtude da presença da totalidade dos Membros do Conselho de Administração da Companhia.
Ordem do Dia e Deliberações: Os Membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade aprovar a
renúncia do Sr. Marcus Vinicius Menezes Cardoso, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade
profissional nº  0875-930-0 CRC-RJ, CPF/MF sob o nº 012.187.637-36, ao cargo de Diretor Administrativo da 
Companhia. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da Lei. Assinaturas: Mesa: Masahiro
Tomikura - Presidente, e José Feres Kfuri Júnior - Secretário. Membros do Conselho de Administração:
Masahiro Tomikura, Yoshiharu Okano, Masayuki Nakazawa, Tadaaki Kurakake, José Feres Kfuri Júnior e 
Motoo Yamazaki. JUCESP nº 389.651/18-7, em 21/08/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 17/09/18, às 15h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação
dispensada, em virtude da presença da totalidade dos Membros do Conselho de Administração da Companhia.
Ordem do Dia e Deliberações: Os Membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade, aprovar 
a renúncia do Sr. Yohei Mizukami, japonês, casado, bacharel em artes, RNE nº G307417-5, DPF/MJ, CPF/MF sob o
nº 239.150.158-73, ao cargo de Diretor da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada por ele, na data de
17/09/18. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da Lei. Assinaturas: Mesa: Masahiro 
Tomikura - Presidente, e José Feres Kfuri Júnior - Secretário. Membros do Conselho de Administração:
Masahiro Tomikura, Yoshiharu Okano, Masayuki Nakazawa, Tadaaki Kurakake, José Feres Kfuri Júnior e
Motoo Yamazaki. JUCESP nº 579.915/18-9 em 12/12/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

netjen@netjen.com.br

www.netjen.com.br
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Especial

Yara Aquino/Agência Brasil

Danilo conta que Anderson e Akira têm um vínculo 
muito forte e uma separação seria um trauma para 
eles. Com apenas três anos, o menino já se preocu-

pava com a irmã, diante da ausência de atenção da família 
biológica. No abrigo, a preocupação com Akira continuou 
e ele chegava a guardar sobremesa para a irmã.

“Sabemos que irmãos são pontos de apoio e a história dos 
dois é muito bonita. Ele tinha essa relação de cuidado com 
ela e levou para o abrigo. Ele estava assumindo um papel que 
não é de criança. Tivemos um trabalho para que o Anderson 
nos deixasse cuidar deles dois. Recomendo a adoção de 
irmãos porque é muito bonita a vinculação”, relatou Danilo, 
no último sábado, dia 25, Dia Nacional da Adoção.

O casal Danilo e Rayssa também fugiu do perfi l mais 
procurado pelos pretendentes ao adotar crianças negras 
e com idade um pouco mais avançada – Anderson tinha 
quatro anos e meio. Dados do Cadastro Nacional de Adoção, 
vinculado ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), mostram 
que o perfi l indicado pelos adotantes é principalmente de 
crianças recém-nascidas, com um, dois ou três anos de 
idade e brancas. São 43% os que querem crianças de até 3 
anos e 14,7% aceitam somente crianças brancas.

Trâmites legais
Danilo e Rayssa esperaram quatro anos pela chegada de 

Anderson e Akira que foram adotados com, 2 anos e 4 anos, 
respectivamente. Ao longo desse período, apresentaram os 
documentos necessários para o processo de adoção, fi zeram um 
curso e receberam a visita de assistente social para, só então, 
serem considerados aptos a entrar no cadastro de adoção. 
Danilo conta que não esquece a emoção do momento em que 
recebeu a ligação com o chamado para ir à vara de infância.

“Eles estão com a gente há cerca de três anos e mudaram 
toda a rotina, mudam os móveis da casa, as atividades que 
a gente faz, que hoje são voltadas pra eles, e é uma experi-
ência muito boa, de muito aprendizado. São crianças muito 
carinhosas, muito espertas. Não consigo imaginar minha 
vida sem eles”, diz Danilo.

Casal conta como rotina de vida 
mudou com adoção de irmãos

A casa antes sem crianças, de repente, recebeu duas de uma só vez. 
E assim a vida do casal Rayssa e Danilo Farias foi transformada com 
a chegada de Anderson e Akira, irmãos que foram adotados por eles. 
A decisão do casal de adotar irmãos foi na contramão da maioria dos 
inscritos no Cadastro Nacional de Adoção, em que 61,9% dos adotantes 
declararam não querer irmãos

Danilo e Rayssa esperaram quatro anos pela chegada de Anderson e Akira que foram adotados com,
2 anos e 4 anos, respectivamente.

Fabio Rodrigues/ABr

Também não faltam desafi os como aprender a lidar com a 
adaptação comum ao processo de adoção e com as birras e 
questionamentos típicos da idade. “São crianças colocadas 
em um mundo muito diferente do que elas viveram e que a 
família que adota precisa saber lidar para que elas tenham 
o melhor desenvolvimento possível”, conta.

Perfi l e Espera
Os números do CNJ mostram que, atualmente, existem 

46.002 pessoas interessadas em adotar e 9.514 crianças e 
adolescentes aptos para serem adotados. De acordo com 
o CNJ, apesar de haver tantas pessoas interessadas em 
adotar, a demora no procedimento se deve, em boa parte, 
ao perfi l indicado pelos adotantes.

O advogado Hugo Damasceno Teles, representante da 
ONG Aconchego, de Brasília, e da Associação Nacional de 
Grupos de Apoio à Adoção (Angaad), diz que essa conta 
não fecha por tratar do desejo e da capacidade das pessoas. 
“Temos que ter cuidado com o que desejamos e com o que 
damos conta. Acredito que muitos não conseguem enfrentar 
a adoção de crianças mais velhas e irmãos”, avalia.

Hugo Damasceno fala sobre o tema com a experiência de 
quem adotou duas crianças. Ele conta que, inicialmente, 
ele e a esposa preencheram o cadastro de adoção em busca 
de um bebê branco, com características semelhantes às do 
casal. Após começarem frequentar um grupo de apoio à 
adoção chamado Aconchego, no Distrito Federal, eles perce-
beram que conseguiriam lidar com uma situação diferente.

“Quando começamos a ir no grupo de apoio nos fortale-
cemos e vimos que conseguiríamos ir até um pouco além. 
Hoje temos crianças negras e vemos os olhares nas ruas. 
O grupo de adoção me fortaleceu para o enfrentamento 
de escrever na minha testa, sou pai por adoção”, relata.

Avanços na legislação
O advogado diz que houve avanços nos últimos anos que 

contribuíram para tornar mais célere o processo de adoção 
como a Lei 12.010 de 2009 que criou o cadastro nacional de 
adoção e a Lei 13.509 de 2017 que estabeleceu prazos para 
a defi nição da situação das crianças que estão em abrigos.

Mesmo assim, continuam 
frequentes as queixas sobre 
demora no processo de ado-
ção. Hugo Damasceno Teles 
disse que, além de mudança 
na lei, é preciso que haja 
também avanços na infraes-
trutura e pessoal nas varas 
de infância e juventude. 
“Não tem equipe técnica 
multidisciplinar sufi ciente, 
é muito pouca gente. Esse 
pessoal que vai no abrigo ve-
rifi car a situação da criança, 
vai no abrigo, analisa a vida 
dos candidatos. É muito 
trabalho”, explicou.

Ato na Praia de Copacabana pede agilidade na adoção de crianças
e adolescentes que vivem em abrigos.
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