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“Todo discurso deve 
ser como o vestido 
das mulheres; não 
tão curto, que nos 
escandalizem, nem 
tão comprido, que nos 
entristeçam”.
José de Alencar (1829/1877)
Escritor brasileiro
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QR Code com seu celular

MERCADOMERCADO
FINANCEIROFINANCEIRO

O BNDES pretende ex-
plicar a “caixa-preta” 
na instituição fi nan-

ceira em até dois meses, disse 
ontem (16), o novo presidente 
da instituição, Gustavo Mon-
tezano. Ele disse que não 
tem opinião formada sobre 
as gestões anteriores, mas 
que precisa explicar decisões 
tomadas nos últimos anos 
pelo banco. “Há uma dúvida 
clara sobre o que há ou não 
no BNDES. Cada um me conta 
uma informação diferente da 
mesma história. Ao fi m de 
dois meses, quero ser capaz 
de explicar esse conjunto de 
regulações, empréstimos, 
perdas fi nanceiras que con-
textualizam a ‘caixa-preta”, 
disse Montezano, na primeira 
entrevista coletiva após assu-

Novo presidente do BNDES 
pretende explicar “caixa-
preta” em dois meses

mir o cargo.
Utilizada pelo presidente Jair 

Bolsonaro, a expressão “caixa-
-preta do BNDES” refere-se a 
fi nanciamentos para a expor-
tação de serviços a países em 
desenvolvimento, como Cuba, 
Angola, República Dominicana 
e Argentina. Atualmente, o 
banco divulga as condições 
dessas operações na página 
BNDES Transparente, mas 
Montezano disse ser priorida-
de número um da sua gestão 
prestar mais esclarecimentos à 
sociedade. “Qualquer que seja a 
conclusão, a gente precisa ser 
transparente e trazer ela para 
a sociedade e para a mídia”, 
explicou.

Montezano tomou posse no 
comando do banco, substituin-
do o economista e ex-ministro 

Joaquim Levy, que pediu 
demissão em junho. Além da 
divulgação dos detalhes da 
“caixa-preta” do banco, ele 
anunciou quatro metas: a ven-
da de ações de empresas em 
poder do banco; a devolução 
ao Tesouro de R$ 126 bilhões 
até o fi m do ano e de R$ 144 
bilhões até o fi m de 2022; um 
plano de metas, orçamento 
e dimensionamento para os 
próximos três anos; e a pres-
tação de serviços de assessoria 
fi nanceira a órgãos do governo 
federal, a estados e municípios.

Em relação à venda de ações, 
Montezano disse que pretende 
acelerar a venda da participa-
ção do banco em empresas 
públicas e privadas. Hoje, o 
BNDESPar, ramo do BNDES 
que detém papéis de empresas, 

Ministro da Economia, Paulo Guedes, presidente Jair Bolsonaro e o novo

presidente do BNDES, Gustavo Montezano.

tem R$ 106,8 bilhões em ações, 
das quais R$ 53,3 bilhões da 
Petrobras; R$ 16,5 bilhões da 
Vale; R$ 9,3 bilhões da Eletro-
bras e R$ 9,26 bilhões da JBS. 
O banco ainda tem papéis em 
empresas de celulose e de 
empresas estaduais do setor 

elétrico, entre outras.
Montezano reconheceu que 

não pode desfazer-se de todos 
os papéis de uma só vez, para 
evitar que o preço das ações 
desabe no mercado e o banco 
tenha prejuízo. No entanto, 
comprometeu-se a acelerar 

as vendas, sem dar prazo. 
Segundo ele, o BNDESPar 
pode até comprar ações de 
empresas, se comprovado que 
a participação renderá retor-
nos para a sociedade, como 
investimentos em educação 
e saneamento básico (ABr).

Entraram em vigor ontem 
(16) novas medidas adotadas 
pelo governo dos Estados 
Unidos visando dificultar o 
ingresso de imigrantes. Pelas 
novas regras, o governo norte-
-americano não concederá asilo 
aos imigrantes que não o soli-
citarem antes em um “terceiro 
país seguro”, em uma nova 
tentativa de reduzir o fl uxo 
migratório na fronteira com o 
México, procedente principal-
mente da América Central.

“Um estrangeiro que entre ou 
tente entrar nos EUA através 
da fronteira sul, depois de não 
ter solicitado proteção em um 
terceiro país fora dos seus paí-
ses de cidadania, nacionalidade 

ou de última residência legal 
habitual que tivesse transitado 
a caminho dos EUA, não está 
apto para o asilo”, afi rma a nova 
ordem publicada no Registro 
Federal.

Dessa forma, um estrangeiro 
que chegar aos EUA pela fron-
teira sul terá que apresentar um 
pedido de proteção a algum país 
pelo qual tenha passado antes de 
chegar ao território americano. 
Um exemplo: um hondurenho 
que deixar seu país e transitar 
pela Guatemala e México antes 
de chegar à fronteira terá que 
apresentar um pedido para pelo 
menos um desses países antes 
de solicitar o benefício nos EUA 
(Deutsche Welle/ABr).

Uma nova tentativa de reduzir o fl uxo migratório na fronteira.

Relatório da ONU revela que 
uma pessoa a cada 10, na popu-
lação de todo o planeta, passou 
fome no ano passado. O número 
totaliza 821,6 milhões de pes-
soas. Se consideradas pessoas 
em condição “moderada” de 
insegurança alimentar, o total 
chega a 2 bilhões ou 26,4% da 
população mundial.

Conforme o documento ‘Es-
tado da Insegurança Alimentar 
e Nutricional no Mundo’, desde 
2015, a taxa de prevalência de 
desnutrição em todo mundo 
parou de cair e manteve-se 
em 11%. O estudo destaca a 
gravidade da situação infantil. 
É o caso dos 20,5 milhões de 
bebês que nasceram abaixo 
do peso (um em cada sete); 
dos 148,9 milhões de crianças 
menores de 5 anos com estatura 

baixa para a idade (21,9%); e 
dos 49,5 milhões menores de
5 anos com peso baixo em 
relação à altura (7,3%).

A Ásia teve o maior número 
absoluto de pessoas com fome: 
513,9 milhões no total. Na Áfri-
ca, 256,1 milhões de indivíduos 
estavam nessa situação e na 
América Latina e no Caribe, 42,5 
milhões. Apesar de identifi car 
fome, a nota da ONU faz destaque 
positivo entre os países lusófonos 
(falantes da língua portuguesa), 
em especial do Brasil. 

Além dos problemas de fome 
e desnutrição, o relatório da 
ONU aponta para o problema 
de obesidade. “Em 2018, a 
estimativa é de que 40 milhões 
de crianças menores de 5 anos 
estavam acima do peso”, diz a 
nota da ONU (ABr).

Uma pessoa a cada 10, na população de todo o planeta,

passou fome no ano passado.

O presidente do STF, ministro 
Dias Toffoli, decidiu ontem (16) 
suspender todas as investigações 
que foram baseadas em dados fi s-
cais repassados pelo COAF e pela 
Receita Federal ao Ministério 
Público sem autorização judicial. 
Com a decisão, as investigações 
que estão em andamento só 
poderão ser retomadas após o 
plenário da Corte decidir sobre 
a constitucionalidade do com-
partilhamento, com o Ministério 
Público, de dados sigilosos de 
pessoas investigadas. 

A liminar de Toffoli atinge 
todos os inquéritos e procedi-
mentos de investigação crimi-
nal (PIC), apuração interna do 
MP, que tramitam no Ministério 
Público Federal (MPF), além 
dos estaduais, em que não 
houve prévia decisão judicial 
para repasse dos dados pela 
Receita, Coaf e Banco Central. 

“Considerando que o Minis-
tério Público vem promovendo 
procedimentos de investigação 
criminal (PIC), revela-se pru-
dente ainda suspender esses 
procedimentos que tramitam 
no território nacional e versem 
sobre o mesmo tema, de modo 

Presidente do STF, ministro 

Dias Toffoli.

O advogado-geral da União, 
André Mendonça, afi rmou que 
um eventual questionamento 
no STF sobre a reforma da 
Previdência não causa preo-
cupação ao governo. Ressaltou 
que está pronto para responder 
ações e defender a constitucio-
nalidade da proposta. “Poderá 
haver judicialização, mas nós 
estamos preparados para ela 
e, neste sentido, eu não temo 
a judicialização”, disse.

André Mendonça concedeu 
entrevista à jornalista Roseann 
Kennedy para o programa Im-
pressões, que foi ao ar ontem 
(16), às 23h, na TV Brasil. Ele 
também falou sobre a sucessão 
na Procuradoria Geral da Repú-
blica. Informou que tem recebi-
do concorrentes ao cargo, que 
se colocam à disposição para 
esclarecimentos, caso sejam 
necessários.

“É um diálogo onde as pes-
soas interessadas, principal-
mente as da lista tríplice, vêm 
se apresentar. É uma conversa 
muito republicana, de ambos os 
lados, e natural num processo 
dessa natureza”, observou.

O atual mandato da procu-
radora Raquel Dodge acaba 
em setembro. Caberá ao pre-
sidente da República, Jair 

André Luiz Mendonça, 

advogado-geral da União,

é o entrevistado do

programa Impressões.

O vice-presidente Hamilton 
Mourão disse ontem (16), que 
tanto a sociedade como o go-
verno tem o entendimento que 
é preciso mudar o sistema de 
tributação do país. “O que eu 
acho mais importante é que o 
conjunto governo e sociedade 
entenderam, há algum tempo, 
que precisa ser reformado 
o nosso sistema de tributos, 
reorganizando e tornando uma 
base menor do que nós estamos 
pagando hoje, ao mesmo tempo 
que produza resultados para 
o país”, disse, após participar 
do lançamento do Instituto 
Brasil 200.

O instituto é uma articulação 
de empresários em favor de 
um imposto único. A proposta 
é extinguir todos os tributos, 
a começar pelos federais, e 
substituí-los por um imposto 
cobrado sobre movimentações 

Vice-presidente Hamilton Mourão: “é preciso mudar

o sistema de tributação do país”.

Jose Luis Gonzalez/Reuters

Albert Gonzalez Farran/FAO

Antonio Cruz/ABr
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Cidade Criativa
Quatro municípios brasileiros con-

correm ao título de Cidade Criativa, 
da Unesco. A certifi cação é uma 
forma de reconhecer práticas que 
coloquem as indústrias criativas e 
culturais a serviço do desenvolvimen-
to social local. Três capitais – Belo 
Horizonte, Fortaleza e Aracaju – dis-
putam nas categorias gastronomia, 
design e música, respectivamente, e o 
município interiorano de Cataguases/
MG na de cinema. 

Hamilton Mourão diz que governo e 
sociedade querem reforma tributária

contribuintes, Mourão disse que 
a reforma deve reorganizar o sis-
tema, tornando-o mais simples. 

A reorganização e a diminui-
ção dos valores dos impostos 
são uma forma de reduzir a 
informalidade e a sonegação. 
“Após reorganizar o sistema, nós 
temos que chegar a uma base 
tributária que traga todo mundo 
para pagar imposto. Aí, o Estado 
não vai perder recurso e vai ter 
capacidade de entregar o que a 
sociedade espera dele”. Mourão 
também voltou a defender a 
reforma política, que reduza 
a quantidade de partidos. “A 
minha visão é que nós temos 
que buscar o voto distrital, 
fortalecer os partidos, enxugar 
o número de partidos, para que 
tenhamos cinco ou meia dúzia 
que realmente representem o 
pensamento da sociedade bra-
sileira”, defendeu (ABr).

fi nanceiras. Mourão demons-
trou simpatia pela ideia. “Não 
preciso citar aqui que a corren-
te mais moderna de comércio 
passa ao largo das tributações”, 
disse, ao defender que os va-
lores cobrados pelos impostos 
sejam reduzidos de forma a 
possibilitar um aumento no 

número de contribuintes. 
“A reforma tributária é mais 

do que necessária para a gente 
conseguir colocar o Brasil em 
uma agenda de produtividade 
positiva, nós temos uma agen-
da de produtividade baixa”, 
acrescentou. Além de reduzir a 
carga de impostos cobrada dos 

EUA endurecem regras 
para concessão de asilo

Mais de 821 milhões de 
pessoas passaram

fome em 2018

Governo não teme 
judicialização da reforma 

Bolsonaro, indicar o substituto 
ou reconduzi-la ao cargo.

No início deste mês, Bolsona-
ro recebeu a sugestão de três 
nomes escolhidos em votação 
interna dos procuradores do 
Ministério Público Federal. 
Embora seja comum optar 
por um dos apresentados na 
lista tríplice, a Constituição 
garante ao presidente o direito 
de escolher uma pessoa de fora 
da lista.

Na entrevista, o advogado-
-geral da União também deta-
lhou seu foco de trabalho no 
combate à corrupção, destacou 
as difi culdades para recuperar 
o dinheiro desviado dos cofres 
públicos e falou sobre as metas 
da AGU. Ele ainda abordou 
questões pessoais a respeito 
de sua atividade de pastor e 
de sua devoção a Deus (ABr).

Suspensos processos 
que contêm dados sem 

autorização judicial

a evitar eventual usurpação de 
competência do Poder Judiciá-
rio”, decidiu o ministro. 

A decisão foi tomada em um 
processo que tramita na Corte 
desde 2017, no qual se discute a 
legalidade do compartilhamen-
to de informações fi scais sem 
autorização judicial. A defesa 
do senador Flávio Bolsonaro 
(PSL-RJ), que é alvo de uma 
investigação baseada em com-
partilhamento feito pelo Coaf, 
entrou como parte na ação e 
também será benefi ciada com 
a suspensão (ABr).
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OPINIÃO

A indústria
e a previdência

É preciso diminuir 

o endividamento das 

famílias e das empresas, 

com crédito mais fl uido 

e forte redução dos 

spreads bancários

A confi rmação da notícia 
de um PIB negativo, 
no primeiro trimestre 

de 2019, após o IBGE ter 
anunciado, há mais de um 
mês, a queda da produção da 
indústria, confi rma a estagna-
ção da economia brasileira, 
num momento em que a posse 
de um novo governo criava 
expectativas de retomada de 
um crescimento sustentado,  
que era  estimado, no começo 
de 2019 , em algo próximo a 
3% ao ano.

Na realidade o novo governo 
recebeu o país em condições 
fi scais difíceis, com um défi cit 
nominal de mais de 5% do PIB, 
uma dívida pública elevada 
e, pior, crescente. A equipe 
econômica escolheu priorizar 
o ajuste fi scal, onde a reforma 
previdenciária tem, certamen-
te, uma importância capital. 
Assim, todas as esperanças 
de crescimento foram subor-
dinadas à aprovação rápida 
de uma robusta reforma da 
Previdência.

Os fatos, por motivos diver-
sos, não correram como pre-
visto. A tramitação do projeto 
na Câmara, sofreu atrasos e 
está sendo objeto de modifi -
cações que podem reduzir a 
potência fi scal da economia 
projetada. Esta realidade, de 
certo modo inesperada, redu-
ziu o otimismo do mercado o 
que se refl ete na redução do 
preço dos ativos brasileiros, 
em depreciação cambial e na 
paralisia dos investimentos.

Neste cenário os fabricantes 
de bens de capital, que apoia-
ram a reforma previdenciária 
desde o inicio, torcem e tra-
balham para uma tramitação 
mais rápida do projeto nas 
duas casas legislativas, para 
que o país, uma vez eliminado 
o perigo de um crescimento 
explosivo da dívida pública, 
possa se dedicar integralmente 
em recuperar o tempo perdi-
do, retomando o crescimento 

econômico e criando empregos 
e renda.

Com a aprovação do projeto a 
indústria brasileira espera uma 
reversão nas atuais expectati-
vas, com o aumento da confi an-
ça, tantos dos empreendedo-
res, quanto dos consumidores, 
a redução do risco país, face à 
recuperação da solvibilidade 
das contas públicas no longo 
prazo e, por consequência, 
uma ulterior redução dos juros 
básicos, fatores necessários 
a um ambiente favorável ao 
crescimento.

São todos fatores necessá-
rios para criar condições propí-
cias a um novo ciclo de desen-
volvimento mas, a aprovação 
da reforma da previdência, de 
per si, não será sufi ciente para 
dar a partida ao processo. A 
equipe econômica, sem se des-
cuidar do acompanhamento 
do processo legislativo, deve 
simultaneamente implementar 
ações que  estimulem a ativi-
dade econômica.

Será necessário diminuir o 
endividamento das famílias 
e das empresas, com crédito 
mais fl uido e forte redução 
dos spreads bancários, bem 
como reduzir os custos da 
intermediação fi nanceira nos 
empréstimos do BNDES às 
pequenas e médias empresas 
tornando os investimentos 
mais atrativos e estimular a 
demanda, com a retomada das 
obras públicas paradas, utili-
zando parcialmente as receitas 
não recorrentes, provenientes 
de privatizações e concessões.

Os fabricantes de bens de 
capital estão cientes que o 
progresso do país depende 
de uma união de esforços. Tal 
como apoiaram e apoiam a 
reforma da previdência, desde 
já, se colocam à disposição da 
equipe econômica para ajudar 
a detalhar as sugestões acima 
elencadas e para auxiliar na 
implementação das medidas 
de desburocratização e des-
regulamentação que estão 
sendo propostas pelas diversas 
secretarias do Ministério da 
Economia.

(*) - É administrador, empresário 
e presidente do Conselho de 

Administração da ABIMAQ.

João Carlos Marchesan (*)
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News@TI
Banco digital do empreendedor

@ O LiftBank (https://liftbank.com.br (https://liftbank.com.br/)), 
primeiro banco digital voltado exclusivamente para o empreen-

dedor, acaba de ser lançado no Brasil. O Grupo Avista, com mais de 
20 anos de atuação no mercado fi nanceiro brasileiro é acionista da 
operação. A fi ntech será volta exclusivamente para contas jurídicas 
e já nasce com uma série de serviços fi nanceiros, entre eles, maqui-
ninha de cartão, depósitos, pagamentos, a função débito e crédito 
no cartão de bandeira MasterCard, entre outros.

“O DNA em nossas vidas”

@O Shopping Praça da Moça, em parceria com a Unifesp, apresenta 
a exposição “O DNA em nossas vidas”, mostrando como o estudo 

e a tecnologia desse importante componente das células do corpo 
impacta a vida de toda a sociedade. Curiosidades como a vida de 
Mendel, o pai da genética, o signifi cado da sigla, a herança genética 
demonstrada com ervilhas rugosas e lisas, os genes, a capacidade 
de estruturamento e armazenamento de informações genéticas, o 
melhoramento genético, as principais tarefas realizadas pelo DNA e a 
importância dele para a sociedade como um todo, serão demonstradas 
por meio de projeção em 3D, holografi a e microscópios na exposição 
que acontece das 10h às 15h, no Piso Araucária e entrada gratuita.

Desafi o Startups Connected está nos últimos 
dias de inscrição
@As inscrições para a 4ª edição do Startups Connected, programa 

de aceleração da Câmara Brasil-Alemanha, acontecem até esta 
sexta-feira, 19 de julho. Com o tema “Inovação em Papel e Celulose”, 
a Voith Paper, fornecedora completa para o mercado de papel, é uma 
das empresas âncoras do projeto e busca startups que desenvolvam 
produtos, soluções e serviços que tornem o processo de fabricação 
do papel cada vez mais inteligente, efi ciente e sustentável. Mais 
detalhes sobre o desafi o da empresa podem ser conferidos no site: 
https://www.startupsconnected.com.br/voith/. Os vencedores de 
cada categoria serão acelerados durante cinco meses e terão aces-
so a inúmeros benefícios, como: assessoria nas áreas de gestão da 
inovação, desenvolvimento do negócio, fi nanças, questões jurídicas 
e incentivos à inovação, de acordo com o estágio de maturidade. 
As startups interessadas, do Brasil e da Alemanha, podem fazer a 
inscrição em: https://www.startupsconnected.com.br/

ricardosouza@netjen.com.br

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Facebook VS Instagram: qual a 
melhor rede social para as empresas?
De acordo com o Sebrae, o Instagram é a rede social que mais cresce no mundo, contando atualmente 
com mais de 500 milhões de contas

App essencial para todos os viajantes
Vai aproveitar as férias de julho viajando? 

Para ajudar os turistas em suas locomo-
ções, a HERE Technologies indica o seu 
aplicativo gratuito, HERE WeGo. Além de 
funcionar como um mapa offl ine e ajudar a 
andar pelas cidades com o GPS, traçando 
rotas a pé, de carro, transporte público, 
o app ainda indica pontos de interesse 
como passeios e guias, caixa eletrônicos, 
restaurantes, hotéis, farmácias, pontos 
de táxi e horários de ônibus. Atualmente, 
o aplicativo conta com mapas para mais 
de 1.200 cidades em 150 países ao redor 
do mundo.

Diariamente, a HERE Technologies 

coleta bilhões de dados que são checados 
e representados em seus mapas. Além 
de fazer o mapeamento cartográfi co das 
vias, a empresa possui uma equipe de 
profi ssionais especializados, distribuídos 
em todo o mundo, que vai a campo para 
fazer a verifi cação dos dados coletados, 
garantindo a qualidade das informações. 
Como forma de tornar os mapas altamente 
confi áveis, a HERE avalia e classifi ca mais 
de 270 atributos das vias como altura das 
passarelas, largura, números de faixas, 
conservação das estradas, etc.

O HERE WeGo foi desenvolvido com 
base em uma série de pesquisas sobre 

o comportamento humano, que indica o 
nível de distração do condutor ao utilizar 
o GPS. Por este motivo, o aplicativo possui 
um layout limpo e isento de qualquer tipo 
de propaganda, desviando o mínimo da 
atenção do motorista. 

Com a possibilidade de navegação off-
-line, por meio de download dos mapas, 
o HERE WeGo traz maior segurança pois 
permite que o usuário utilize os mapas 
e receba direcionamentos mesmo sem 
acesso a internet ou quando estiver em 
área de pouca cobertura de rede. O apli-
cativo está disponível gratuitamente para 
Android e IOS.

Luiz Fernando Natal (*)

A rede social de fotos tem em média 
1,5 bilhão de curtidas por dia, além 
de ser 15 vezes mais interativa do 

que o Facebook e contar com o perfi l de 
mais de 1.400 grandes marcas. Desta forma, 
o Facebook tem diminuído seus números 
quando o assunto é gasto com publicidade 
e engajamento. Diante desses dados, surge 
o questionamento: afi nal, como identifi car 
qual é a melhor rede social para a minha 
empresa?

As pesquisas indicam uma grande mi-
gração de usuários do Facebook para o 
Instagram, contudo é necessário ter em 
mente que talvez a saída não seja migrar 
de mídia, mas sim, entender a estratégia 
e a fi nalidade de cada plataforma, já que, 
cada uma conta com particularidades que, 
se utilizadas e adaptadas da melhor forma, 
conseguem atingir resultados exponen-
ciais. Caso não seja possível trabalhar as 
duas redes, escolha e priorize aquela que 
faça mais sentido para marca.

Particularidades do Facebook

O formato de visualizar os conteúdos no 
Facebook é diferente do Instagram. Nesta 
plataforma, na maioria das vezes, os textos 
apresentam uma fi nalidade de refl exão, já 
que as pessoas costumam consumir mais 
notícias e artigos. Desta forma, entende-se 
que no Facebook é interessante realizar 
publicações mais detalhadas, em que o 
destaque principal não seja a imagem, mas 
sim o conteúdo textual, como por exemplo, 
o comunicado de um novo posicionamento 
da sua marca, ou até mesmo uma parceria.

Além disso, o Facebook permite o com-
partilhamento de links de sites e blogs, 
recursos esses que o feed do Instagram 
não permite. Por exemplo, se você possui 
um blog, é possível compartilhar o link de 
um post do seu blog em sua página do Fa-
cebook, levando automaticamente leitores 
para conhecerem o seu site. Outro recurso 
favorecido pelo Facebook são os vídeos. Os 
criadores de conteúdo já garantiram muitos 
benefícios, pois a plataforma possibilita 
acrescentar intervalos durante os vídeos, 

com a intenção de monetiza-los.
Os grupos do Facebook, por exemplo, 

são outra fi nalidade muito interessante 
e que o Instagram não apresenta em sua 
plataforma. Neles, além da monetização, é 
possível realizar debates e divulgar cursos 
online. Em geral, o Facebook pode ser mais 
utilizado para compartilhamento de link, 
vídeos mais longos, textos e discussões.

Estratégias consistentes

para o Instagram

O Instagram surgiu justamente com o 
intuito de ser uma mídia social mais visual 
e voltada para compartilhamento de fotos 
instantâneas. Um dos pontos fortes da 
plataforma é um conteúdo mais humano, 
a fi m de aproximar as marcas dos clien-
tes -  embora no último ano o Instagram 
também tenha crescido muito como um 
canal de venda.

Atualmente humanizar sua marca é 
muito importante para gerar empatia nos 
consumidores. Por isso, existem muitas 
maneiras de explorar o Instagram para 
esta fi nalidade. Uma delas é mostrar os 
bastidores da sua empresa, comemorações 

de datas especiais, entre outras ideias 
que transmitam transparência aos seus 
seguidores. 

Além disso, outro ponto são os infl uen-
ciadores, que fazem parte das estratégias 
das grandes marcas e estão mais presentes 
no Instagram do que no Facebook. Os 
stories são um ponto muito mais forte no 
Instagram e, por isso, o trabalho com os 
infl uenciadores acaba tornando-se mais 
intenso, já que é por meio desta rede 
social que estes criadores de conteúdo 
divulgam produtos e apresentam métricas 
às empresas parceiras.

Ao fi nal, o interessante é entender que 
ambas as redes sociais contam com be-
nefícios para a sua marca, por isso tenha 
muita cautela sobre as suas decisões, pois 
elas dependem muito do seu modelo de 
negócio. O importante é saber traçar es-
tratégias consistentes para cada uma das 
plataformas, criando conteúdos que sejam 
realmente relevantes para obter o melhor 
alcance possível.

(*) É Head de Marketing da Nuvemshop, plataforma 
de e-commerce líder na América Latina.

No Brasil a Huawei, empresa chinesa, segue ganhando mercado e apresentando 

novidades tecnológicas.

AI/Nuvemshop

Marcelo Barcia (*)
 

No ecossistema das startups, o termo 
Edtechs é um acrônimo do idioma inglês 

juntando tecnologia e educação.
Neste segmento os empreendedores brasi-

leiros estão indo muito bem, com empreen-
dimentos que estão facilitando o  processo 
de aprendizagem de milhões de pessoas. Já 
são cerca de aproximadamente 400 startups, 
formalizadas, segundo pesquisa de 2018 da  
Associação Brasileira de startups (ABStar-
tups),  que vem contribuindo para o processo 
de melhoria na educação no Brasil.

Como Professor Universitário, acredito que 
este movimento das Edtechs é muito saudável 
para o sistema educacional brasileiro, onde 
o ensino formal e regular já encontra muitas 
difi culdades para formar profi ssionais aptos 
para enfrentar os desafi os emergentes de um  
novo mercado de trabalho, caracterizado pela 
transformação digital e mudanças bruscas e 
rápidas no cenário social e econômico.

Apesar da sua relevância, os cursos de 
graduação tem uma duração  média de 4 
anos, um tempo que em áreas como gestão 
ou tecnologia da informação pode ser muito 

longo entre o conhecimento repassado entre 
o primeiro e oitavo período. Como eixo de 
conhecimento central eles continuam sendo 
fundamentais, mas encontram difi culdades 
para  contemplar as demandas pontuais sur-
gidas das mudanças e inovações que surgem 
a cada momento.

Como a lógica das é sempre de resolver 
alguma “dor” identifi cada no mercado, as 
Edtechs crescem seguindo esta linha. Empre-
sas como a Gama Academy (gama.academy), 
que tem como enfoque principal a formação de 
profi ssionais para o mercado de empresas de 
tecnologia e de startups. Já a Escola Conquer 
(escolaconquer.com.br), nascida no Vale do 
Silício e que prioriza a habilidades práticas e 
comportamentais por meio de uma metodo-
logia de ensino inovadora.

A chegada da Udemy (Udemy.com) ao 
Brasil, há quase 2 anos, está democratizando 
o acesso a cursos de qualidade, de curta du-
ração e baixo investimento para os alunos de 
inúmeras áreas. O reconhecido Market Place 
já disponibiliza mais de 100 mil cursos em 
diversas plataformas.

Até no importante setor de negócios de 

impacto social, as Edtechs que estão se pro-
liferando a passos largos. São startups  como 
a catarinense Signa, (Signaedu.com), uma 
escola online com um amplo portfólio de cur-
sos em Libras, que contempla um mercado de 
cerca de 9,7 milhões de defi cientes auditivos 
brasileiros.

O case de sucesso do Descomplica (des-
complica.com.br), que se posiciona como o 
maior “cursinho do Brasil”, direcionado para 
o ENEM e vestibulares em todo o País, de-
monstra o potencial de crescimento latente 
das Edtechs nacionais. Merece destaque tam-
bém o excelente trabalho desenvolvido pela 
Future Education (futureeducation.com.br), 
uma aceleradora de startups de SP, voltada 
exclusivamente para  Edtechs.

A educação brasileira, seja no sistema re-
gular ou profi ssionalizante, tem cada vez mais 
a aprender com a trajetória das Edtechs, que 
estão revolucionando a forma do brasileiro 
aprender e contribuir de forma decisiva para o 
desenvolvimento da economia e transformação  
da sociedade brasileira.

(*) É Professor Universitário e Mentor de startups.

Edtechs estão revolucionando a forma do brasileiro aprender
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D - Saúde e Bem-Estar
No próximo dia 22, Das 07h30 às 12h50, com a presença de 300 médicos 
e empresários, no hotel Grand Hyatt, acontece o 8º Fórum Lide da Saúde 
e Bem-Estar, promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais, e pelo Lide 
Saúde, comandado pelo presidente do UnitedHealth Group e do Lide 
Saúde, Claudio Lottenberg. Estarão em discussão os temas “Criatividade 
em saúde: busca por novos modelos - avanços da Medicina”; “Estilo de 
vida: a ‘fórmula’ da longevidade”; “Gestão da Saúde” e “Doenças Raras”. 
Além dos painéis temáticos, o evento reconhecerá nomes importantes 
da Medicina brasileira no Prêmio Lide Saúde e Bem-Estar 2019. Mais 
informações no site: (https://www.lideglobal.com).

E - Turismo Rural
A 11ª edição do Congresso Brasileiro de Turismo Rural será realizada 
de 25 a 27 de setembro, na Esalq da USP, em Piracicaba. O tema da 
edição é “Turismo Rural e Territórios Criativos”. O congresso é voltado 
a estudantes de Turismo, Geografi a, Sociologia, Administração, Arquite-
tura, Engenharia Civil, empreendedores rurais e também a profi ssionais 
interessados em turismo rural. A programação contemplará atividades 
como palestras, mesas-redondas, relatos de experiências, apresentações 
artísticas, mostra de produtos e serviços de turismo rural e lançamento 
de livros. Mais informaçõesno site: (https://bit.ly/2RU4wAT). 

F - Arquitetos e Designers
Concurso Opera Chair chega em sua segunda edição com o objetivo de 
valorizar arquitetos, designers de interiores e designers de produtos. 
Os participantes serão selecionados através da produção de projetos 
cadeiras autorais, podendo ganhar Royalties sobre as vendas. O conceito 
de evento esta baseado em gerar visibilidade aos nomes dos profi ssionais 
que existem no mercado, de maneira sólida e duradoura. Os móveis 
soltos tornaram-se a alternativa para que possam realizar mudanças, 
sem contratempos e novas adequações de ambientes de maneira rápida. 
Opera Chair incentiva a criação de projetos inovadores. Saiba mais em: 
(http://www.operahousedecor.com.br/concurso-operachair/).

G - Residencial Sênior
O Grupo Leger, que atua no setor de medicina preventiva e cuidados 

A - Corrida e Caminhada
Bimbo Brasil abre as inscrições para a quarta edição da Global Energy 
Race, corrida de rua que acontece em 22 de setembro. A companhia 
doará 2 fatias de pão para cada quilômetro percorrido por participante. 
No Brasil, a Global Energy Race será realizada na Cidade Universitária, 
em São Paulo, e na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e as doações 
serão feitas para o Programa Mesa Brasil Sesc São Paulo e a Organização 
Social Gastromotiva (RJ). O Grupo Bimbo estima reunir mais de 125 mil 
pessoas em 36 cidades de 22 países, que poderão optar pelos circuitos de 
corrida e caminhada de 3, 5 ou 10 km. Mais informações no site (https://
www.globalenergyrace.com/pt/).

B - Mercado do Agronegócio
O Congresso Brasileiro do Agronegócio, a ser promovido pela Associação 
Brasileira do Agronegócio e B3, no dia 5 de agosto, no Sheraton WTC 
São Paulo Hotel, das 8hs às 19h00, terá a palestra inaugural proferida 
por Jingtao Chi, chairman da COFCO Internacional, gigante chinesa do 
agronegócio. O tema de sua apresentação será ‘O Mercado Chinês e a 
Produção Sustentável do Brasil’, em sintonia com a temática  do evento: 
‘Agro: Momento Decisivo’. O Congresso reúne um público da ordem 
de 900 participantes entre empresários, líderes setoriais, autoridades 
públicas ligadas aos governos federal, estadual e municipal, diversos 
parlamentares, além de profi ssionais ligados ao agro. Informações: 
(https://cbaabagb3.com.br/). 

C - Gestão de Pessoas
Patch Adams, médico e ativista, mais conhecido por viajar o mundo 
visitando hospitais vestido de palhaço, será palestrante na 45ª edição do 
Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas, um dos maiores eventos 
sobre gestão de pessoas, que acontece entre 13 e 15 de agosto, no São 
Paulo Expo. Com a palestra “Os desafi os globais dos Recursos Humanos 
e sua infl uência nos negócios”, o médico vai abordar como a contínua 
valorização das pessoas tem infl uenciado as empresas a olharem mais 
fortemente para a capacitação de seus funcionários, e como isso faz 
com que a área de RH assuma um papel estratégico nas organizações, 
formando líderes, equipes engajadas e comprometidas com os resultados 
de forma geral. Para saber mais, acesse (www.conarh.org.br).

estéticos, investirá R$ 21 milhões nos próximos 3 anos em uma nova 
proposta de Instituição de Longa Permanência para Idosos. Nesta primeira 
fase do empreendimento inaugurado em maio, o Residencial Senior Leger 
oferece inicialmente 32 leitos. O projeto de expansão prevê inauguração 
de novas casas e abertura de mais 120 vagas até 2021. Localizado em uma 
área de 110 mil m² vizinha à área de preservação do Parque Estadual do 
Jaraguá, oferece serviços de alta qualidade, que promovem bem-estar 
e qualidade de vida e contribuem com um envelhecimento planejado e 
saudável. Outras informações em: (www.residencialclubleger.com.br).

H - Submarino Personalizado
A Seabourn, representada no Brasil pela Pier 1 Cruise Experts, leva os 
viajantes às profundezas do oceano, com submarinos personalizados: o 
U-Boat Worx Cruise. Será operada em excursões nos dois novos navios 
de expedição ultra-luxuosos: o Seabourn Venture e o seu navio-irmão, 
que serão lançados em 2021 e 2022, respectivamente. Cada submarino 
transportará até seis hóspedes que serão guiados em uma jornada de até 
300 metros abaixo da superfície para explorar navios naufragados, recifes 
e observar a vida marinha. Os viajantes fi carão sentados dentro de duas 
esferas de acrílico, sob uma plataforma giratória que irá proporcionar 
visão privilegiada aos exploradores. Saiba mais em (www.pier1.com.br).

I - Comportamento Canino
O Laboratório de Cães do Instituto de Psicologia da USP está recru-
tando tutores e cães para participação em uma pesquisa sobre com-
portamento canino.  A pesquisadora responsável é Juliana Werneck 
Mendes, orientada por Carine Savalli e Briseida Resende. O objetivo 
é observar a comunicação entre cães e pessoas. Para isso, os animais 
resolverão uma tarefa simples para conseguir um alimento e, depois, 
terão  a oportunidade de pedir ao tutor um alimento que não conse-
guem alcançar sozinhos. A atividade será, preferencialmente, aos fi nais 
de semana e leva, no máximo, 40 minutos por cão. Mais informações: 
(laboratoriodecaesusp@gmail.com).

J -  Compra e Venda
A OLX, maior site e aplicativo de compra e venda online do país, pro-
cura profi ssionais para 71 vagas, sendo 33 delas exclusivamente para 
a área de tecnologia e 19 para a área comercial, que se encontram em 
expansão na empresa. Todas as vagas são elegíveis por pessoas com 
defi ciência (PCD). Presente no país desde 2010, hoje a OLX conta com 
escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro e tem um time de quase 
600 profi ssionais. A empresa é líder no mercado de compra e venda 
online no Brasil, incluindo uma sólida atuação em Autos e Imóveis. As 
oportunidades podem ser acessadas a partir da plataforma de vagas da 
companhia pelo link: (go.olxbr.com/carreiras). 

D - Saúde e Bem-Estar
No próximo dia 22, Das 07h30 às 12h50, com a presença de 300 médicos 

A - Corrida e Caminhada
Bimbo Brasil abre as inscrições para a quarta edição da Global Energy 

No dia 19 de julho, o 

Sindicato dos Contabilistas 

de São Paulo – Sindcont-

SP - ncompleta os seus 

100 anos de existência, 

sendo uma das Entidades 

Contábil mais antiga do 

Estado de São Paulo e a 

segunda mais longínqua 

do Brasil, fi cando atrás 

somente do Sindicato 

dos Contabilistas do 

Município do Rio de 

Janeiro – Sindicont-Rio - 

fundado em 20 de setembro 

de 1916, com o título de 

‘Instituto Brasileiro de 

Contabilidade – IBC’, para 

atender a um antigo desejo 

da Classe

Por sua vez, o Sindcont-SP é 
continuidade do Instituto 
Paulista de Contabilida-

de – IPC, fundado no dia 19 de 
julho de 1919, por 11 jovens 
contabilistas, liderado pelo 
professor Francisco D’ Áuria, 
um dos maiores pensadores da 
Contabilidade brasileira e que 
foi, inclusive, agraciado com o 
título de membro da The Eco-
nometric Society [A Sociedade 
Econométrica], de New Haven, 
nos Estados Unidos, a qual, na 
prática, é uma sociedade inter-
nacional que contribui para o 
avanço da teoria econômica em 
relação à estatística, matemática 
e Contabilidade,desde 1930. 

Este célebre pensador, que 
escreveu 23 livros sobre as Ciên-
cias Contábeis, também foi sócio 
correspondente da Societé de 
Comptabilité de France [Socie-
dade Contábil da França], criada 
em 1881, e que se manteve até a 
criação da Ordem dos Revisores 
Ofi ciais de Contas, a qual tinha 
por objetivo zelar pela reputação 
da Contabilidade propriamente 
dita, incluindo em seu rol de 
representados tanto os assala-
riados quanto os profi ssionais 
liberais.

Na prática, a ideia de D’Áuria, 
há exatos 100 anos, era pro-
mover o aprendizado na área 
contábil e criar uma instituição 
que representasse todas as 
pessoas físicas do ramo contábil 
na capital paulista e na grande 
São Paulo. Seu intuito foi tão 
assertivo que hoje, o Sindcont-
-SP, com a maturidade de um 
ancião, mas com a vitalidade, 
força e dinamismo de um jovem 
menino, está erguido na socie-
dade contábil paulistana, e ouso 
dizer de todo o Brasil, de forma 
geral, como um representante 
dos interesses sociais, políticos, 
econômicos e, principalmente, 
contábeis, dos profi ssionais que 
formam uma das profi ssões mais 

antigas do mundo.
E, assim, ao longo dessas 

dez décadas, o Sindcont-SP, 
comandado pelos mais notáveis 
e experientes nomes da Conta-
bilidade, vem cumprindo sua 
missão de promover a educação 
profissional continuada, por 
meio da realização de palestras, 
cursos, atividades complemen-
tares, congressos, seminários, 
e vários outros eventos; bem 
como de atuar na defesa dos 
interesses dos profi ssionais da 
Contabilidade, seja nas nego-
ciações dos dissídios coletivos, 
ou na interferência junto aos 
órgãos públicos e arrecadadores, 
buscando melhores condições 
para o exercício da profi ssão, e o 
atendimento pleno às empresas 
públicas, privadas e do terceiro 
setor, sempre representando, 
integrando e fortalecendo a 
Classe Contábil.

Assim, em nome da Diretoria 
do Sindcont-SP que nos acom-
panha neste ano do Centenário, 
a qual tem demonstrado total 
empenho e dedicação às causas 
de nossa Entidade, parabeniza-
mos a todas as Diretorias que 
nos antecederam e que são 
responsáveis pela maravilhosa 
condução deste Sindicato nos úl-
timos 100 anos. De igual maneira 
rendemos nossas homenagens 
aos associados e representados, 
que são a razão da existência 
desta Entidade e das suas lutas 
pelo bem comum, a fi m de que 
se mantenham unidos, forta-
lecendo o associativismo, para 
que possamos prestar sempre 
melhores serviços à sociedade. 

De igual maneira, agrade-
cemos aos parceiros e patro-
cinadores, cujos apoios nos 
sustentaram nestes 100 anos, 
e esperamos que continuem 
acreditando em nosso trabalho e 
iniciativas para o fortalecimento 
da Contabilidade na Grande São 
Paulo com refl exos positivos 
em todo o País. Esta marca 
dos 100 anos do Sindcont-SP 
é de extrema importância para 
todos nós, porque nos permite 
um olhar ao passado para veri-
fi car o quanto já foi feito pelos 
profi ssionais e pela Classe; e 
ao mesmo tempo, nos convida 
a uma refl exão sobre o futuro, 
onde vislumbramos inúmeros 
desafi os e oportunidades, os 
quais devemos enfrentar com a 
mesma galardia e disposição dos 
contabilistas pioneiros.

Assim, estamos convictos 
que este Centenário que ora 
comemoramos não é uma reta 
de chegada, mas sim um ponto 
de partida. 

(*) - É presidente do Sindicato 
dos Contabilistas de São Paulo – 

Sindcont-SP.

Antonio Eugenio Cecchinato (*)

De junho para 
julho, subiu a 
infl ação pelo 
IGP-10

O Índice Geral de Preços-10 
(IGP-10), medido pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV), 
registrou inflação de 0,61% 
em julho. O percentual é su-
perior ao observado em junho 
(0,49%). Com isso, o índice 
acumula 4,41% no ano e 6,23% 
em 12 meses. A alta da taxa na 
passagem de junho para julho 
foi puxada pelos preços no va-
rejo e pelo custo da construção. 

A informação foi dada ontem 
(16), no Rio  de Janeiro, pela 
FGV. O Índice de Preços ao 
Consumidor, que mede o varejo, 
subiu de 0,02% em junho para 
0,07% em julho. Já o Índice Na-
cional de Custo da Construção 
passou de 0,04% para 1,08%. O 
Índice de Preços ao Produtor 
Amplo, que mede o atacado, 
registrou, em julho, a mesma 
taxa de junho (0,72%) (ABr).

Com a presença do presi-
dente Jair Bolsonaro, o Brasil 
assume a presidência rotativa 
do Mercosul por um período 
de seis meses hoje (17), du-
rante reunião dos chefes de 
Estado do bloco em Santa Fé, 
na Argentina. A cerimônia será 
realizada após debates entre 
os representantes de governos 
e diplomatas, que devem dis-
cutir medidas para simplifi car 
e desburocratizar as relações 
comerciais e institucionais en-
tre as nações que compõem o 
próprio bloco e outros países.

A delegação brasileira é lide-
rada pelo ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo, e 
tem o objetivo de aprofundar 
as providências adotadas pela 
Argentina, país que é o atual 
líder pró-tempore do bloco 
e comandou com sucesso as 
negociações com a União Euro-
peia Tarifa Externa Comum. O 
Brasil vai trabalhar para reduzir 

Ela virá acompanhada do 
slogan ‘Visit and love us’ 
(Visite e encante-se), ou 

seja, um convite aos visitantes 
se encantarem com o Brasil, 
conhecendo  apreciando tudo 
de melhor que o país pode 
oferecer.

De acordo com a Embratur, a 
nova marca é inspirada na Ban-
deira Nacional, símbolo do país 
reconhecido em todo o mundo. 
“Nossa natureza, nossos espor-
tistas, a música, a comida, todos 
estes pontos da cultura nacional 
levaram nossa bandeira lá fora, 
com muita maestria, e nós, 
como governo, devemos fazer 
jus a esse país tão rico”, disse o 
presidente da Embratur, Gilson 
Machado Neto.

“Nos inspiramos também na 
rosa dos ventos, em um Brasil 
que em todas suas direções é 
lindo e cheio de vida, nature-
za, cultura e encantamento”, 
acrescentou. “Esta nova marca 

Gilson Machado Neto, presidente da Embratur, e Osvaldo Matos de Melo Júnior, diretor de Marketing.
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Turismo do Brasil no 
exterior ganha nova marca
O Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) desenvolveu uma nova marca para promover o turismo do 
Brasil no exterior

chancela isto e a importância do 
governo federal dá ao setor do 
turismo, fortalecendo a imagem 
do Brasil e sua bandeira em todo 
o mundo”, frisa o presidente 
Embratur.

Outra mudança na marca é 

uso da letra “z”, na grafi a do 
nome do país em inglês, no lugar 
do “s” na grafi a em português. 
Segundo a Embratur, a troca 
de letra objetiva fortalecer o 
marketing digital da marca 
“Brazil”, facilitando as buscas 

na internet realizadas pelos 
estrangeiros. A nova marca foi 
desenvolvida pelos próprios 
servidores da Embratur, tra-
zendo economia e agilidade 
no desenvolvimento do projeto 
(ABr). 

Brasil assume presidência 
rotativa do Mercosul

as Tarifas Externas Comuns 
(TECs), que são aplicadas na 
comercialização de produtos 
entre os membros do bloco. 

As TECs foram criadas no 
início do Mercosul para proteger 
a indústria de cada país e, dessa 
forma, evitar o monopólio da 
produção. Com o tempo, porém, 
as TECs contribuíram para que o 

Mercosul se transformasse em 
um bloco de países fechados e 
avessos ao comércio mundial. 
O fechamento do acordo com 
a UE vai proporcionar, segundo 
os brasileiros, que essas tarifas 
sejam reduzidas para que o 
comércio na região se iguale 
às condições do bloco europeu 
(ANSA/ABr).

Ministro 

das Relações 

Exteriores, 

Ernesto Araújo.

Banco Pan lidera lista de 
reclamações 

O Banco Pan liderou o ranking de reclamações 
contra instituições fi nanceiras no segundo tri-
mestre, de acordo com lista divulgada ontem (16) 
o Banco Central (BC). A lista refere-se a bancos 
que têm mais de 4 milhões de clientes em sua 
base. Em segundo e terceiro lugares, aparecem 
o Bradesco e o Santander, respectivamente.

No período apurado, o Banco Central (BC) 
recebeu 701 queixas consideradas procedentes 
contra o Pan, a maioria delas relacionadas à 
"oferta ou prestação de informação a respeito de 
produtos e serviços de forma inadequada", com 
159 registros, seguida por "irregularidades rela-
tivas a integridade, confi abilidade, segurança, 
sigilo ou legitimidade dos serviços relacionados 
à operações de crédito", com 88 ocorrências.

Em segundo lugar no ranking do segundo tri-

mestre, aparece o conglomerado Bradesco, com 
índice 24,50 e um total de 2.448 reclamações regis-
tradas. O Bradesco soma 99,8 milhões de clientes. 
O conglomerado Santander vem em seguida, com 
índice 23,75 e um total de 1.080 reclamações, 
considerando um total de 45,4 milhões de clientes.

Do total de 12.417 reclamações, a principal 
está relacionada à oferta ou prestação de in-
formação a respeito de produtos e serviços de 
forma inadequada (2.210) (ABr).



Página 4

Política
São Paulo, quarta-feira, 17 de julho de 2019

www.netjen.com.br

O Pai Nosso de 
Bolsonaro

Chove pressão sobre o 

Palácio do Planalto

Por essa razão, Jair Bol-
sonaro pede licença aos 
pastores evangélicos, 

corre à catedral de Brasília 
e apela aos céus com uma 
prece inspirada no Pai Nosso: 
“Pai Nosso, que estais no céu, 
santifi cado seja o Vosso Nome”. 
Proteja-me, meu Pai, por ver 
meu nome descendo do altar 
da santifi cação só seis meses 
depois de eleito. Confesso, Se-
nhor, que continuo a animar os 
que me escolheram, uso frases 
e imagens que me enquadram 
na extrema direita, conserva-
dor nos costumes, liberal na 
economia. Sim, estou ansioso 
para ver aprovada a reforma da 
Previdência, portão das outras 
reformas. 

Venha a nós o Vosso Reino, 
seja feita a Vossa Vontade, 
assim na terra como no céu. 
Venham a mim, meu Pai, polí-
ticos de todos os partidos, prin-
cipalmente do centrão, sob a 
esfera do Rodrigo Maia, pessoa 
que gosto de fustigar na esteira 
com “uma no cravo, outra na 
ferradura”. Confesso que não 
confi o nesses deputados do 
PSL, meu partido, turma sem 
experiência e jogo de cintura. 
Afaste de mim petistas e pso-
listas, alvo dos meus tiros de 
capitão de artilharia.

Senhor, sou um militar sem 
muito apetite para as deman-
das da política, apesar dos 
meus quase 28 anos no Parla-
mento. Convoquei um grupo 
de amigos militares para me 
ajudar nas borrascas, mas não 
temo desagradar a quem não 
faz a lição de casa. O general 
Santos Cruz saiu chateado, 
mas em seu lugar coloquei 
um general mais estrelado. 
Mais amigo. Agrada-me o po-
der, ser o centro do debate e 
chamado de “mito”. Mas agora 
me  preocupam as vaias da 
oposição. Vou rever essas idas 
a estádios de futebol.

Pelo meu Reino, perdão, por 
minha reeleição, serei capaz 
de mudar minha índole, fazer 
a vontade dos outros, embora 
o confessionário político não 
seja minha praia. Sem uma 
profunda reforma política, 
voltarei às ruas nos braços 
do povo. Agradeço, Senhor, 
a oportunidade de sentar na 
cadeira presidencial. Graças 
a isso já entrei no círculo dos 
mais importantes do planeta, 
entre eles meu amigo Donald 
Trump, o chefão da China, Xi 
Jiping, a dura primeira minis-
tra alemã, Ângela Merkel e o 
jovial presidente da França, 
Emmanoel Macron. Este vive 

me jogando na cara coisas que 
desconhece, como a Amazônia. 
Digo e repito: nosso país é uma 
virgem desejada por tarados.

O pão nosso de cada dia nos 
dai hoje. Ajude-me, Senhor, a 
manter o pãozinho e o frango 
de mais de 13 milhões de fa-
mílias do Bolsa Família. Não 
consegui ainda, meu Pai, aliviar 
o sofrimento de 13 milhões de 
desempregados e mais de 12 
milhões de subempregados. 
Esse é o calcanhar de aquiles, 
o espinho atravessado na 
garganta. Mas tenho esperan-
ça no meu “posto Ipiranga”, 
Paulo Guedes: o desemprego 
começará a baixar em meados 
do próximo ano.

Estou com receio de que 
o senhor Luiz Inácio seja li-
bertado para zoar com o meu 
governo. Ele e os seus amigos 
do PT, PSOL, PSB, PC do B e 
outros nanicos vão fazer de 
tudo para bagunçar o pleito 
de prefeitos em 2020 e ante-
cipar a eleições de 2022. As 
minhas galeras fi éis estarão 
preparadas para enfrentar a 
guerra entre os três terços 
que dividem o país: um meu 
lado; outro da oposição; e o 
terceiro sem rumo, olhando 
a direção do vento.

Ah, como é interessante, Se-
nhor, ver o meu ministro Sérgio 
Moro, apesar de criticado pela 
mídia, continuar aplaudido nas 
ruas. Se continuar assim, meu 
Pai, terei de defenestrá-lo mais 
adiante, porque não o quero 
como concorrente 2022. Per-
doai as nossas ofensas, assim 
como nós perdoamos aqueles 
que nos têm ofendido e não 
nos deixeis cair em tentação, 
mas livrai-nos do mal. Tentarei 
perdoar meus opositores, mas 
jamais aceitarei a tese de que 
o cara que me deu a facada é 
desmiolado. Tudo armação.

Sei que falo demais, meu dia 
a dia é um palanque. Mas tenho 
saudades das ruas, Senhor. 
Gosto das palavras simples, 
limitado que sou. Uso minha 
verve para agradar minha gale-
ra. Sou respeitado pela direita 
mundial. Quem chegou a ser 
tão amigo de um presidente da 
maior democracia ocidental, os 
EUA? Dizem que sou estrela 
brilhante da constelação da 
Direita mundial. Ajude-me, 
Senhor, a chegar ao fi nal do 
mandato com boa avaliação.

E perdoai-me, Senhor, se eu 
cometer o desatino de nomear 
meu fi lho Eduardo para embai-
xador nos EUA. Amém!”

(*) - Jornalista, é professor titular 
da USP, consultor político e de 

comunicação Twitter@gaudtorquato. 
Acesse o blog

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

O combate à corrupção e ao 
crime organizado foi foco dos 
principais projetos aprovados 
no primeiro semestre de 2019 
na CCJ do Senado, ao lado 
da proposta do orçamento 
impositivo e de proposições 
ligadas à segurança pública. A 
avaliação foi feita pela senado-
ra Simone Tebet (MDB-MS), 
a primeira mulher a assumir 
a presidência da comissão, 
encarregada de examinar a 
constitucionalidade de todas 
as proposições em tramita-
ção no Senado, entre outras 
atribuições. 

“A comissão foi o pulmão 
que oxigenou o Plenário do 
Senado com as propostas 
ali relatadas. A CCJ relatou 
propostas de iniciativa popu-
lar, como a criminalização do 
caixa dois e a compra de votos, 
a caracterização da corrupção 
como crime hediondo, a apre-
ensão de bens adquiridos por 
meio de corrupção”, afi rmou.

Em 2019, a CCJ fez 35 reu-
niões deliberativas, aprovou 
mais de 300 proposições 
e promoveu 10 audiências 
públicas para instrução de 
projetos relacionados à res-
ponsabilidade civil do Estado, 
modernização do turismo no 
Brasil, redução da maioridade 

A CCJ derrubou o decreto de armas editado por Bolsonaro, pois 

o texto infringia dispositivos do Estatuto do Desarmamento.

O relatório, apresentado 
no dia 7, seria exami-
nado na última quarta-

-feira (10), mas a reunião foi 
cancelada em razão da análise 
da reforma da Previdência pelo 
Plenário da Câmara.

“Fizemos uma reunião com 
os presidentes do Senado, Davi 
Alcolumbre, da Câmara, Rodrigo 
Maia, e da CMO, senador Marcelo 
Castro (MDB-PI), para que a LDO 
não interferisse na reforma da 
Previdência”, afi rmou. Adotamos 
a cautela de deixar a LDO para o 
segundo semestre. Na primeira 
semana de agosto, acredito que 
vamos votá-la na comissão e no 
Plenário do Congresso”.

Cacá Leão promoveu altera-
ções em relação ao projeto ori-
ginal enviado pelo Executivo. O 
parecer prevê a possibilidade 
de reajustes salariais para o 
pessoal civil da União, mas a 
iniciativa caberá ao governo. 
O Executivo havia previsto 
apenas a correção das remu-

O relator, deputado Cacá Leão, e o presidente da Comissão, senador Marcelo Castro.
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Crime 
hediondo 
para o roubo 
e o furto de 
medicamentos

Projeto em gramitação na 
Câmara insere o roubo e o furto 
de medicamentos de domínio 
público ou privado na Lei dos 
Crimes Hediondos. Os crimes 
hediondos são insuscetíveis de 
anistia, indulto e fi ança, além 
de a pena ser cumprida inicial-
mente em regime fechado. O 
autor, deputado Coronel Chri-
sóstomo (PSL-RO), disse que 
o recrudescimento das sanções 
servirá como ação preventiva, 
já que a prática desse crime 
é por vezes sofi sticada, gera 
proveitos econômicos e causa 
prejuízos à população.

“Recentemente, um esque-
ma de roubo e venda de me-
dicamentos contra o câncer 
resultou em prejuízo de R$ 10 
milhões ao estado de São Pau-
lo”, afi rmou. “O mesmo centro 
de saúde foi assaltado quatro 
vezes, e em todos os casos o 
alvo era um remédio pelo qual 
o estado paga até R$ 6 mil por 
unidade e fornece de graça” A 
proposta tramita em caráter 
conclusivo e será analisada 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

LDO para 2020 será votado 
no início de agosto na CMO
O relator do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2020, deputado Cacá Leão (PP-BA), 
disse que o parecer será votado pela Comissão Mista de Orçamento (CMO) no início de agosto

nerações nas Forças Armadas, 
medida que integra o projeto 
de mudanças no sistema de 
pensões dos militares.

“O texto do Executivo veio 
bastante enxuto, foi necessário 

escrever alguns capítulos, como 
o Anexo de Metas e Priorida-
des”, explicou o relator. “Se 
houvesse a proibição de rea-
juste para todos, eu manteria, 
mas com a previsão para os 

militares, coloquei os civis den-
tro desse pacote”, continuou, 
ressaltando que se trata apenas 
de autorização, que dependerá 
também dos rumos da econo-
mia (Ag.Câmara).

Combate ao crime organizado e 
à corrupção foi destaque na CCJ

penal, registro e porte de armas 
e regulamentação da profi ssão 
de leiloeiro público ofi cial, entre 
outros temas.

Entre os projetos aprovados, 
Simone citou o projeto conhe-
cido como Dez Medidas contra 
a Corrupção. De iniciativa 
popular, o texto amplia penas 
para os crimes de corrupção, 
criminaliza o caixa dois eleito-
ral e facilita a recuperação de 
bens ou valores desviados da 
população, além de contemplar 
medidas de combate a abusos 
de autoridades de juízes e 
procuradores. Simone explicou 
que a CCJ derrubou o decreto 

de armas editado pelo presi-
dente Jair Bolsonaro, tendo 
em vista que o texto infringia 
dispositivos do Estatuto do 
Desarmamento, aprovado 
pelo Congresso Nacional, em 
2003.

Na área jurídica, a senadora 
destacou o projeto que institui 
o cadastro positivo, que pode-
rá benefi ciar 130 milhões de 
pessoas, inclusive 22 milhões 
que se encontram fora do mer-
cado de crédito. O governo 
argumenta ainda que a medida 
tem o potencial de reduzir em 
45% a inadimplência no país 
(Ag.Senado). 

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 
13.859, que libera R$ 36 milhões para o paga-
mento de indenização a policiais rodoviários 
federais. O benefício será pago apenas ao pro-
fi ssional que concordar em reduzir o período de 
repouso para participar de ações consideradas 
“relevantes, complexas ou emergenciais” pela 
corporação. A norma foi publicada na edição de 
ontem (16) do Diário Ofi cial da União.

O projeto original enviado pelo Poder Execu-
tivo previa um valor mais alto para a indeniza-
ção: R$ 40 milhões. Mas como a matéria só foi 

aprovada em julho pelo Congresso, senadores 
e deputados decidiram reduzir o montante, 
porque não houve pagamento de benefício 
nos primeiros meses do ano. O crédito de R$ 
36 milhões foi aberto em favor do Ministério 
da Justiça. Para garantir a indenização aos 
policiais, o órgão cancelou despesas do mesmo 
valor no programa de policiamento ostensivo 
nas rodovias e estradas federais, combate à 
violência no trânsito e ações educativas.

A Indenização pela Flexibilização Voluntária 
do Repouso Remunerado foi criada pela Lei 

13.712, de 2018. O benefício de “caráter tem-
porário e emergencial” foi fi xado em R$ 420 
para o policial rodoviário federal que trabalhar 
durante 6 horas no período de repouso e em R$ 
900 para quem trabalhar por 12 horas. A verba 
não é cumulativa com diárias ou indenização de 
campo. O benefício fi ca isento de Imposto de 
Renda e contribuição previdenciária, mas não 
pode ser incorporado ao subsídio do servidor 
ou usado como base de cálculo para outras 
vantagens, como aposentadoria e pensão por 
morte (Ag.Senado).

Governo libera verba para policial rodoviário trabalhar na folga

ODONTOCLINIC S.A.
CNPJ/MF 11.519.109/0001-56

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em reais)
Balanços patrimoniais

Demonstrações dos fluxos de caixa

Balanços patrimoniais Demonstrações do resultado

Demonstrações do 
Resultado Abrangente

Demonstrações
das mutações
do patrimônio líquido

Fernando Victor Manchon Barbanova - Contador
 CPF/MF 388.037.768-50 - CRC - 1SP 291653/O-3

 Controladora Consolidado
Ativo circulante 2018 2017 2018 2017
Caixa e equivalentes de caixa 68.156 453.917 325.440 635.187
Contas a receber 1.660.117 1.065.446 2.659.816 1.393.004
Empréstimos a franqueados 138.180 128.930 138.180 128.930
Tributos a recuperar 144 - 144 2.585
Outros ativos 190.104 458.710 190.403 465.664
Total do ativo circulante 2.056.701 2.107.003 3.313.983 2.625.370
Ativo não circulante 
Mútuos com partes relacionadas 7.840 780.288 809.631 2.012.498
Outros ativos - - - 187.049
Investimentos 1.744.392 1.594.590 21.037 21.040
Imobilizado 177.070 113.220 221.074 119.184
Intangível 1.338.620 1.721.961 1.338.620 1.721.962
Total do ativo não circulante 3.267.922 4.210.059 2.390.362 4.061.733
Total do ativo 5.324.623 6.317.062 5.704.345 6.687.103
 Controladora Consolidado
Das atividades operacionais 2018 2017 2018 2017
Prejuízo antes do IR e da CS (662.174) (562.564) (416.974) 1.080.144
Ajustes para conciliar o lucro às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais
 Depreciação 31.438 - 34.355 478.934
 Amortização 383.342 - 383.342 -
 Valor residual na baixa
de ativo imobilizado - - - 825.372
 Baixa por perdas no ativo intangível - - - 1.209.796
 Resultado de
 equivalência patrimonial (1.114.034) (560.633) - -
 Perdas nos investimentos ajustada - - - (13.759)
  (1.361.428) (1.123.197) 723 3.580.487
(Aumento) / Redução das contas do ativo 
 Contas a receber (594.671) (310.249) (1.266.812) (221.636)
 Tributos a recuperar (144) - 2.441 (2.585)
 Estoques - - - -
 Depósitos judiciais - 4.487 - 4.487
 Outros ativos 268.606 53.001 462.310 625.056
Aumento/(Redução) das contas do passivo 
 Fornecedores 20.403 (142.358) 45.003 (125.706)
 Obrigações tributárias (37.601) (30.251) 12.765 (46.517)
 Obrigações trabalhistas 26.315 153.131 27.274 139.528
 Adiantamentos de clientes 177.477 15.776 207.623 10.283
 Outras contas a pagar 115.663 (277.255) 8.000 (211.010)
Caixa gerado pelas
 atividades operacionais (1.385.380) (1.656.915) (500.673) 3.752.387
 Despesas com IR e CS - (960.319) (242.750) (1.154.814)
Caixa líquido gerado pelas
 atividades operacionais (1.385.380) (2.617.234) (743.423) 2.597.573
Das atividades de investimentos 
 Investimento em Coligadas/
Controladas 964.232 (1.032.505) 3 21.030

 Controladora Consolidado
Passivo circulante 2018 2017 2018 2017
Fornecedores 162.260 141.857 297.431 252.428
Obrigações tributárias 210.235 247.836 318.093 305.328
Obrigações trabalhistas 242.101 215.786 243.457 216.183
Adiantamentos de clientes 199.477 22.000 233.430 25.807
Outras contas a pagar 8.000 (107.663) 8.000 -
Total do passivo circulante 822.073 519.816 1.100.411 799.746
Passivo não circulante
Empréstimos
 com partes relacionadas - - 85.318 85.318
Adiantamento para futuro
aumento de capital 232.239 - 249.039 -
Total do passivo
não circulante 232.239 - 334.357 85.318
Patrimônio líquido 
Capital social 8.207.467 3.707.673 8.207.467 3.707.673
Adiantamento para futuro
aumento de capital - 5.364.557 - 5.364.557
Lucros acumulados (3.937.156) (3.274.984) (3.937.156) (3.274.984)
Patrimônio líquido atribuído aos sócios
controladores 4.270.311 5.797.246 4.270.311 5.797.246
Participação de sócios
não controladores - - 734 4.793
Total do patrimônio líquido 4.270.311 5.797.246 4.269.577 5.802.039
Total do passivo
e patrimônio líquido 5.324.623 6.317.062 5.704.345 6.687.103

 Controladora Consolidado
Receita operacional 2018 2017 2018 2017
 líquida 7.037.675 6.257.416 10.110.691 8.873.825
  Custos - - (363.304) (274.996)
Lucro bruto 7.037.675 6.257.416 9.747.387 8.598.829
Receitas (despesas) operacionais 
  Despesas administrativas, 
    comerciais e gerais (7.928.545) (5.748.320) (8.168.026) (7.139.561)
  Resultado de 
   equivalência patrimonial 1.114.034 (2.078.081) - -
  Perdas nos investimentos - - (961.462) -
  Outras receitas (despesas)
    operacionais (988.228) 296.590 (1.224.199) (2.156.801)
Resultado antes do resultado
  financeiro e impostos (765.064) (1.272.395) (606.300) (697.533)
Resultado financeiro
  Receitas financeiras 153.086 9.424 267.803 1.869.494
  Despesas financeiras (50.196) (76.527) (78.477) (91.817)
 102.890 (67.103) 189.326 1.777.677
Prejuízo antes do IR e CS (662.174) (1.339.498) (416.974) 1.080.144
  IR e contribuição social - (757.815) (242.750) (1.154.814)
Prejuízo do exercício (662.174) (2.097.313) (659.724) (74.670)
Resultado atribuído aos:
  Sócios controladores - - (662.172) (67.399)
  Sócios não controladores - - 2.448 (7.271)
Prejuízo do exercício atribuído - - (659.724) (74.670)
 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
(Prejuízo) Lucro líquido
do exercício (662.174) (1.522.883) (659.724) (74.670)
Resultado abrangente
 do exercício (662.174) (1.522.883) (659.724) (74.670)
Resultado atribuído aos: 
  Sócios controladores   (662.172) (67.399)
  Sócios não controladores   2.448 (7.271)
   (659.724) (74.670)
   Lucros/
 Capital  (Prejuízos
  social AFAC acumulados Total 
Saldos em 31/12/2015 3.707.673 - 14.829 3.722.502
Prejuízo do exercício - - (1.766.930) (1.766.930)
Saldos em 31/12/2016 3.707.673 - (1.752.101) 1.955.572
Prejuízo do exercício - - (1.522.883) (1.522.883)
AFAC - 5.364.557 - 5.364.557
Saldos em 31/12/2017 3.707.673 5.364.557 (3.274.984) 5.797.246
Prejuízo do exercício - - (662.172) (662.172)
AFAC - (5.364.557) - (5.364.557)
Aumento de Capital 4.499.794 - - 4.499.794
Saldos em 31/12/2018 8.207.467 - (3.937.156) 4.270.311

 Aquisição de imobilizado (95.288) 1.403.441 (136.245) 630.992
 Adição de Intangível - 673.581 - (527.216)
Caixa líquido consumido nas
 atividades de investimentos 868.944 1.044.517 (136.242) 124.806
Das atividades de financiamentos 
 Mútuo com partes
  relacionadas 772.448 (3.733.700) 1.202.867 (6.395.681)
 Emprestimos para franqueados (9.250) (128.930) (9.250) (128.930)
 Distribuição de dividendos - - - (1.462.933)
 Participação de Não Controladas - - (7.975) (7.271)
 Adiantamento Futuro
 Aumento Capital (632.524) 5.364.557 (615.724) 5.364.557
Caixa líquido (consumido)/gerado nas atividades
 de financiamentos 130.674 1.501.927 569.918 (2.630.258)
Redução líquida de caixa
 e equivalentes de caixa (385.762) (70.790) (309.747) 92.121
Caixa e equivalentes de caixa
 No início do exercício 453.917 524.707 635.187 543.066
 No final do exercício 68.156 453.917 325.440 635.187
Redução líquida de caixa
 e equivalentes de caixa (385.761) (70.790) (309.747) 92.12111 3531-3233 www.orcose.com.br

Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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QUARTA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 2019

DEMISSÃO POR MÚTUO ACORDO
Empresa pretende efetuar demissão por mútuo acordo, como 
proceder para calcular o GRRF? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

A DATA DO CONTRA CHEQUE DO HOLERITE DO FUNCIONÁRIO, 
PODE SER IMPRESSA PELO SISTEMA OU DEVE SER PREEN-
CHIDA NO ATO DO RECEBIMENTO?

A legislação é omissa nesta questão em particular. Contudo, pela 
interpretação dada ao artigo 464 da CLT, é possível afirmar que 
o recibo deverá ser assinado pelo empregado (manualmente) 
quando do pagamento ao mesmo.

RETENÇÃO NA NOTA FISCAL
Empresa compra de produtor rural PF com CNPJ, não optante pela 
contribuição sobre a folha, temos que efetuar a retenção do INSS na 
nota fiscal, qual os códigos para recolhimento, devemos informar no 
eSocial? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FLEXIBILIDADE DE HORÁRIO
Como a empresa deve proceder na flexibilidade de horário? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CONCEDER FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO LOGO APÓS 
A LICENÇA MÉDICA?

Esclarecemos que não há impedimento se no dia do início do descanso 
de férias este empregado não estiver com atestado médico ou afastado 
e desde que a empresa tenha feito o comunicado de aviso de férias 
com 30 dias de antecedência conforme determina o art.135 da CLT.

REALIZAR EXAME TOXICOLÓGICO
Empresa possui motorista no setor de compras dirigindo um furgão, 
precisa fazer exame toxicológico? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •
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ALPHAVILLE URBANISMO S.A.
CNPJ nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Alphaville Urbanismo S.A., sociedade por ações com sede na cidade 
de São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Pinheiros (“Companhia”) para se reunirem, no dia 29 
de julho de 2019, às 10h00, em primeira convocação, na sede social da Companhia, em Assembleia Geral 
Extraordinária, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) registrar o cancelamento da 5ª emissão de 
debêntures da Companhia, nos termos do Instrumento Particular de Escritura da 5ª Emissão de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Colocação Privada da Companhia 
(“Escritura”), aprovado em assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 20.05.2019, tendo em vista o 
não cumprimento das condições suspensivas previstas na Escritura; (ii) aprovar a 7ª emissão de debêntures simples da 
Companhia, não conversíveis em ações, com garantia real, em série única, para colocação privada, no valor total de até 
R$45.000.000,00, com a emissão de até 45.000, com valor nominal de R$1.000,00 cada, para colocação privada, com 
vencimento em até 80 meses e demais termos e condições descritos abaixo e conforme documentação disponível na 
sede da Companhia (“Debêntures”): (a) Séries: única (b) Garantia: cessão fi duciária de recebíveis de titularidade da 
Companhia e de sociedades por ela controladas decorrentes de contratos de compra e venda de imóveis; (c) Correção 
Monetária e Remuneração: As Debêntures farão jus a uma remuneração que contemplará juros remuneratórios, a 
contar da primeira data de integralização, correspondentes a (i) da primeira data de integralização até o 30º mês 
contado da Data de Emissão: 100,00% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos 
Interfi nanceiros de 1 (um) dia, over extra-grupo, expressa na forma de percentual ao ano, base 252 (duzentos e 
cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 – Bolsa, Brasil, Balcão no informativo diário 
disponível em sua página de Internet (www.b3.com.br), acrescida de uma sobretaxa equivalente a 5,85% (cinco 
inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, (ii) a partir 
do 31º mês contado da Data de Emissão até a Data de Vencimento: o saldo devedor do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures será atualizado pela variação acumulada do IGP-M acrescido de uma taxa de 14,85% (quatorze inteiros e 
oitenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 360 (trezentos e sessenta) dias corridos (“Remuneração”). A 
Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, incidente sobre o Valor Nominal 
Unitário Atualizado das Debêntures desde a primeira data de integralização até a data do seu efetivo pagamento. (d) 
Vencimento, amortização e resgate: as Debêntures estarão sujeitas a (i) hipóteses de vencimento antecipado, (ii) 
resgate antecipado facultativo, e (iii) amortização extraordinária, a serem descritas na escritura de emissão de 
debêntures; (e) Época e condições de pagamento da Remuneração: a Remuneração será paga mensal e sucessivamente; 
e (f) Destinação dos Recursos: os recursos captados em razão da emissão das Debêntures serão utilizados pela 
Companhia para refi nanciamento do endividamento da Companhia perante seus demais credores fi nanceiros, e 
incluem todos os custos envolvidos na estruturação da emissão das Debêntures. (iii) a autorização da administração 
e demais representantes legais da Companhia para celebrar os documentos e praticar todos os atos necessários ou 
convenientes à implementação das matérias que forem aprovadas. Os documentos relativos às matérias a serem 
discutidas na AGE ora convocada encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia, em 
conformidade com as disposições da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. São Paulo, 12.07.2019.

Ricardo Leonel Scavazza - Membro do Conselho de Administração

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1000076-90.2017.8.26.0008 O MM. Juiz de Direito 
da 5ª VC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr. Erasmo Samuel Tozetto, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a Terra e Mar Cosmeticos Ltda Epp, CNPJ 53.366.852/0001-63 e Maria Regina 
Bevaqua Avarese, RG. 8.441.221, CPF011.040.658-35, que lhe foi proposta uma ação de Execução 
de Título Extrajudicial por parte de Sp 1 Fomento Mercantil Ltda., bem como em face de Beatriz 
Ciurria Bevaqua, objetivando o recebimento do valor de e R$ 27.783,58 (jan/2017), referente as 
notas promissórias nºs: 6289 de 19/01/2014 no valor de R$ 14.129,36; 6327 de 06/02/2014 no 
valor de R$ 15.507,09; 6390 de 27/02/2014 no valor de R$ 16.406,52 e 6405 de 27/03/2014 no 
valor de R$ 17.228,34, vencidas e não pagas. Encontrando-se os coexecutados em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital para pagarem o débito no prazo de 3 (três) 
dias ou garantir a Execução, sob pena de ser penhorados tantos bens bastem para satisfação da 
divida, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. No caso integral do pagamento de 
(03) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827 do CPC), No prazo para embargos, 
o executado, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por 
cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de Advogado, poderá requerer seja-lhe 
admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 
1% (um por cento) ao mês (art.916. do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de junho de 2019 

Balanço patrimonial Nota 2018 2017
Ativo circulante 22.820 83.484
Caixa e equivalentes de caixa 3 10.506 38.083
Contas a receber - partes relacionadas 4/18 179 13.718
Tributos a recuperar 6 3.366 2.500
Estoques 5 5.171 26.789
Instrumentos financeiros derivativos 20 3.568 – 
Imposto de renda e contribuição social diferidos 7 – 1.304
Outros 30 1.090
Imobilizado 8 349 313
Intangível 9 1.151 725

Total do ativo não circulante 1.500 1.038
Total do ativo 24.320 84.522

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

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)
Balanço patrimonial Nota 2018 2017

Passivo circulante 14.305 79.321
 Fornecedores 10 10.897 50.901
 Empréstimos e financiamentos 11 – 22.322
 Instrumentos financeiros derivativos 20 – 5.634
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 7 1.171 –
 Dividendos propostos 1.556 – 
 Obrigações sociais e trabalhistas 328 205
 Outros 353 259
Patrimônio líquido 10.015 5.201
 Capital social subscrito 13 6.000 6.000
 Reservas 311 1
 Outros resultados abrangentes 166 9
 Reserva de lucros 3.538 (809)
Total do passivo e do patrimônio líquido 24.320 84.522

Demonstração do resultado Nota 2018 2017
Receita operacional líquida 14/18 1.023.561 446.678
(–) Custo das mercadorias vendidas 15 (1.000.279) (448.075)
Lucro bruto 23.282 (1.397)
Despesas gerais e administrativas 16 (6.107) (2.999)
Resultado operacional antes dos efeitos financeiros 17.174 (4.396)
Receitas financeiras 17.611 4.377
Despesas financeiras (25.286) (1.273)
Resultado financeiro, líquido 17 (7.674) 3.104
Resultado antes do IR e da CS 9.500 (1.292)
Corrente 7 (813) (842)
Diferido 7 (2.475) 1.304
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 6.213 (830)
Lucro (prejuízo) por ação 1,04 (0,14)

Demonstração do resultado abrangente 2018 2017
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 6.213 (830)
Ajustes de conversão 157 15
Total do resultado abrangente 6.370 (815)

Demonstração 
das mutações do 

patrimônio líquido
Capital 
social 

Reserva 
legal 

Outros 
resul- 
tados 

abran- 
gentes 

Reserva 
de 

lucros 

Resul- 
tado 

do 
exer- 
cício Total

Saldo em 31/12/2016 6.000 1 (6) 21 – 6.016
Resultado do exercício – – – – (830) (830)
Alocação de resultado – – – (830) 830 –
Ajuste de tradução (CTA) – – 15 – – 15
Saldo em 31/12/2017 6.000 1 9 (809) – 5.201
Resultado do exercício – – – – 6.213 6.213
Alocação de resultado – 310 – 5.903 (6.213) –
Dividendos – – – (1.556) (1.556)
Ajuste de tradução (CTA) – – 157 – – 157
Saldo em 31/12/2018 6.000 311 166 3.538 – 10.015

Demonstração do fluxo de caixa 2018 2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais
 Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 6.213 (830)
 Resultado financeiro não realizado (7.233) 5.634
 MTM estoques/provisão retenção 21 (82)
 MTM Contrato de compra preço não fixado – (890)
 Depreciação e amortização 435 140
 Outras provisões (72) –
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 2.475 –

1.839 3.972
Ajuste de capital de giro
Redução (Aumento) nas contas do ativo: Clientes 13.539 (13.718)
 Estoques 21.598 (26.707)
 Tributos a recuperar (866) (2.439)
 Outros Ativos (22) (995)
Aumento (redução) nas contas do passivo: Fornecedores (40.894) 51.769
 Tributos e contribuições 168 (1.304)

2018 2017
 Empréstimos e financiamentos (22.323) 22.322
 Outros passivos 123 438
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (26.838) 33.338
Fluxos de caixa das atividades de investimento
 Aquisição de ativo imobilizado (154) (720)
 Aquisições de intangível (743) –
 Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (897) (720)
Aumento (redução) no saldo de disponibilidades (27.735) 32.618
 Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
  antes dos efeitos de conversão (27.735) 32.618
 Efeitos da conversão 157 15

(27.578) 32.634
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa – –
 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 38.084 5.450
 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 10.506 38.084
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa (27.578) 32.634

Notas explicativas às demonstrações financeiras
1. Contexto operacional: A Marubeni Grãos Brasil S.A. (a “Companhia” ou 
“MGB”) foi fundada em 27/04/16, e é uma sociedade anônima por ações, e 
que tem por objeto (i) o comércio atacadista, inclusive importação e expor-
tação, de grãos em geral, em especial soja, milho e trigo; (ii) o comércio 
atacadista, inclusive importação e exportação, de cereais e leguminosas 
beneficiados; (iii) o comércio atacadista, inclusive importação e exportação, 
de óleo de soja; (iv) o agenciamento de cargas; (v) as representações comer-
ciais nacionais e internacionais de matérias agrícolas e de mercadorias em 
geral; (vi) a importação e exportação de bens e serviços relacionados com 
suas atividades operacionais; (vii) a administração de bens próprios; e (viii) 
a participação em outras sociedades na qualidade de sócia, acionista ou 
qualquer outra. A Companhia iniciou as suas atividades em 3 de maio de 
2017. 2. Apresentação das demonstrações financeiras e resumo das 
principais práticas contábeis adotadas: As demonstrações financeiras da 
Companhia para o exercício findo em 31/12/18 foram autorizadas para emis-
são pela Administração em 27/05/19. As demonstrações financeiras da Com-
panhia para o exercício findo em 31/12/18 foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A Companhia adotou 
todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo CPC, 
que estavam vigentes em 31/12/18. As demonstrações financeiras foram 
elaboradas no curso normal dos negócios. A Administração não identificou 
nenhuma incerteza relevante sobre a capacidade da Companhia e da conti-
nuidade das atividades nos próximos 12 meses. As demonstrações financei-
ras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto 
pela valorização de certos ativos e passivos como aqueles advindos de ins-
trumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo. Para aten-
der às disposições societárias (CPC 26 (R1)), a Companhia apresentou a 
demonstração do resultado abrangente em suas demonstrações financeiras. 
Os dados não financeiros incluídos nesta demonstração financeira, tais como 
projeções econômicas, volumes, margem e seguros, não foram auditados. 
Estimativas: As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em 
diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estima-
tivas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras 
foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento 
da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas 
demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas 
e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua 
recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor 
justo e pelo método de ajuste a valor presente, análise do risco de crédito 
para determinação da provisão para devedores duvidosos, assim como da 
análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive 
para demandas judiciais. A liquidação das transações envolvendo essas es-
timativas poderá resultar em valores divergentes dos registrados nas demons-
trações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo 
de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas ao menos 
uma vez por ano. Moeda funcional e moeda de apresentação: De acordo com 
o CPC 02 (R2), a moeda funcional é a moeda do ambiente econômico prin-
cipal no qual a Entidade opera. A norma estabelece no parágrafo 9 quais os 
principais fatores que devem ser considerados para determinação da moeda 
funcional. Cabe ressaltar que, mesmo a norma citando os fatores que devem 
ser considerados para determinação da moeda funcional, esse processo não 
é óbvio e em algumas situações a Administração, com base em seu julga-
mento, determina a moeda funcional que representa com maior fidedignida-
de os efeitos econômicos das transações, eventos e condições subjacentes. 
A moeda funcional e de apresentação da Companhia é o dólar norte-ameri-
cano. As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em Reais 
(moeda de apresentação), convertendo-se a o dólar norte-americano para 
Reais, utilizando-se para isto a taxa de câmbio de fechamento do exercício 
de R$ 3,8742 para os ativos e passivos, e a taxa média mensal para as 
contas de resultado. As variações cambiais resultantes da conversão de ati-
vos, passivos, contas de resultado e de patrimônio líquido foram reconhecidas 
em conta específica do patrimônio líquido denominada “Ajustes Acumulados 
de Conversão”. As principais políticas contábeis adotadas na elaboração das 
demonstrações financeiras estão apresentadas a seguir: a) Apuração do 
resultado: O resultado das operações é apurado em conformidade com o 
regime contábil de competência de exercício. A receita líquida é mensurada 
com base no valor justo da contraprestação recebido, excluindo descontos, 
abatimentos e encargos sobre vendas. b) Reconhecimento de receita: i) Ven-
da de produtos - exportação: A Companhia reconhece a receita quando: (i) 
o valor da receita pode ser mensurado com segurança; (ii) é provável que 
benefícios econômicos futuros fluam para a Companhia, e (iii) quando crité-
rios de venda específicos tiverem sido atendidos, quais sejam transferência 
de propriedade e do risco da mercadoria ao cliente. A comprovação da tran-
sação é baseada nos parâmetros previstos pelo Incoterms, que no caso da 
Companhia somente exporta na modalidade FCA (“Free Carrier”). A receita 
é o rendimento líquido das vendas, após dedução de impostos, descontos e 
devoluções. A receita é reconhecida na data de emissão do certificado de 
embarque (“Bill of Lading”). ii) Receita financeira: A receita financeira é reco-
nhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa de juros 
efetiva, e é reconhecida à medida que há expectativa de realização provável. 
c) Transações e saldos: As operações com moedas estrangeiras são conver-
tidas em moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas 
das transações ou na data da avaliação, para os itens que são remensurados. 
Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações 
e da conversão pelas taxas de câmbio do final do exercício, referentes aos 
ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na 
demonstração do resultado e apresentados na rubrica “Variações monetárias 
e cambiais, líquidas”. d) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes 
de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, câmbio disponível, e outros 
investimentos de curto prazo de alta liquidez, cujos vencimentos originais são 
inferiores a 90 dias, que são prontamente conversíveis em um montante 
conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudan-
ça de valor. e) Contas a receber: As contas a receber correspondem aos 
valores a receber da Marubeni América (“MAC”), que é parte relacionada, 
pela venda de grãos (soja ou milho) no decurso normal das atividades da 
Companhia, determinado com base no valor de mercado, e sua marcação é 
impactada diretamente no resultado na rubrica de “Venda de mercado exter-
no”. A Companhia mantém um contas a receber da Marubeni Corporation 
(“MC”), que é relativo à prestação de serviços, relacionados à comissão 
sobre vendas da operação externa e contrato de serviços relacionados a 
despesas comerciais, o montante é reconhecido na rubrica “Venda de servi-
ços externo”. f) Estoques: Os estoques são produtos da atividade de compra 
e venda (trading) e conforme determinado pelo CPC 16 (R1) são avaliados 
pelo valor justo deduzidos dos custos de venda. O ganho ou perda relativo à 
marcação a mercado é reconhecida diretamente no resultado na rubrica de 
“Custo de produtos vendidos”. g) Imobilizado: Equipamentos de informática 
e móveis e utensílios são demonstrados ao custo, líquido de depreciação 
acumulada e perdas acumuladas por perda por redução ao valor recuperável, 
se houver. A depreciação é calculada com base no método linear ao longo 
das vidas úteis estimadas dos ativos. O valor residual e a vida útil dos ativos 
e os métodos de depreciação são revistos anualmente e ajustados de forma 
prospectiva, quando for o caso. h) Ativos intangíveis: A Companhia somente 
possui ativos intangíveis de vida útil definido, e que são em sua totalidade 
formados por sistemas de informática, que são mensurados ao custo no 
momento do seu reconhecimento inicial. Após o reconhecimento inicial, os 
ativos intangíveis são apresentados ao custo, menos amortização acumula-
da e perdas acumuladas de valor recuperável. Esses ativos intangíveis com 
vida definida são amortizados ao longo da vida útil-econômica e avaliados 
em relação à perda por redução ao valor recuperável sempre que houver 
indicação de perda de valor econômico do ativo. O período e o método de 
amortização para um ativo intangível com vida definida são revisados no 
mínimo ao final de cada exercício social. Ganhos e perdas resultantes da 
baixa de um ativo intangível são mensurados como a diferença entre o valor 
líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo reconhecidos na 
demonstração do resultado no momento da baixa do ativo. i) Redução ao 
valor recuperável de ativos: A Companhia avalia no final de cada período de 
apresentação do relatório se há evidência objetiva de que o ativo financeiro 
ou o grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos 
financeiros está deteriorado e os prejuízos de impairment são reconhecidos 
somente se houver evidência objetiva de impairment como resultado de um 
ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos e aque-
le evento de perda tiver um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados 
do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que possa ser estimado de 
maneira confiável. Os critérios que a Companhia usa para determinar se há 
evidência objetiva de uma perda por impairment incluem: • Dificuldade finan-
ceira relevante do emitente ou tomador; • Uma quebra de contrato, como 
inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal; • Torna-se pro-
vável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira;  
• O desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro de-
vido às dificuldades financeiras; • Dados observáveis indicando que há uma 
redução mensurável nos futuros fluxos de caixa estimados a partir de uma 
carteira de ativos financeiros. O montante do prejuízo é mensurado como 
sendo a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor presente dos 
fluxos de caixa futuros estimados descontados à taxa de juros em vigor ori-
ginal dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor do 
prejuízo é reconhecido na demonstração do resultado. Se, em um período 
subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição puder 
ser relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após o impairment 
ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de crédito do devedor), 
a reversão da perda por impairment reconhecida anteriormente será reco-
nhecida na demonstração do resultado. j) Outros ativos e passivos e classi-
ficação entre curto e longo prazo: Um ativo é reconhecido no balanço quan-
do for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em 
favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segu-
rança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui 
uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, 
sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As 
provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco 
envolvido. k) Outros ativos e passivos e classificação entre curto e longo 
prazo: Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua 
realização ou liquidação são prováveis que ocorram nos próximos 12 meses. 
Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. l) Empréstimos e 
recebíveis: Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivati-
vos, com pagamentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um 
mercado ativo, e compreendem caixa e equivalentes de caixa, e são conta-
bilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva. 

m) Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são 
reconhecidos inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos da transação 
incorridos, e são, subsequentemente, apresentados ao custo amortizado. 
Qualquer diferença entre os valores captados e o valor de liquidação é reco-
nhecida na demonstração do resultado durante o período em que os emprés-
timos estejam em aberto, utilizando o método de taxa efetiva de juros. n) 
Contas a pagar aos fornecedores: Correspondem às obrigações a pagar por 
mercadorias que foram adquiridas de fornecedores no curso normal dos 
negócios. A Companhia possui dois tipos de contratos de compra de merca-
doria. São eles: i) Contratos com preço definido: Os contratos com preço 
definido são inicialmente reconhecidos pelo valor justo e subsequentemente, 
mensurados pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva. 
Com o pagamento ocorre, no geral, três dias após a entrega da mercadoria, 
o impacto é irrelevante. ii) Contratos a fixar: Os contratos a fixar são inicial-
mente registrados pelo valor justo, que é mensurado com base na melhor 
estimativa do valor de mercado na data da transação e posteriormente, até 
que ele seja fixado seu valor é mensurado com base no valor de mercado 
por meio do resultado. O ganho ou perda relativo à marcação a mercado é 
reconhecido diretamente no resultado na rubrica de “custo de produtos ven-
didos”. o) Tributação: Imposto de renda e contribuição social - correntes: A 
tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição 
social. O imposto de renda é computado sobre o lucro tributável pela alíquo-
ta de 15% acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem 
R$240 no período de 12 meses. A contribuição social é computada pela 
alíquota de 9% sobre o lucro tributável reconhecido pelo regime de compe-
tência. Portanto, as inclusões ao lucro contábil de despesas, temporariamen-
te não dedutíveis, ou exclusões de receitas, temporariamente não tributáveis, 
consideradas para apuração do lucro tributável corrente, geram créditos ou 
débitos tributários diferidos. As antecipações ou valores passíveis de com-
pensação são demonstrados no ativo circulante, de acordo com a previsão 
de sua realização. Impostos diferidos: O imposto de renda e contribuição 
social diferidos são calculados sobre as diferenças temporárias decorrentes 
de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores 
contábeis. São determinados usando as alíquotas de imposto promulgadas 
na data do balanço e que devem ser aplicadas quando o respectivo imposto 
de renda e contribuição social diferidos nos ativos for realizado ou quando o 
imposto de renda e a contribuição social diferidos passivos forem liquidados. 
O imposto de renda e a contribuição social diferidos no ativo são reconheci-
dos sobre diferenças temporárias, prejuízos fiscais e base negativa da con-
tribuição social sobre lucro líquido, na extensão em que a sua realização seja 
provável. O imposto de renda diferido sobre prejuízos fiscais acumulados não 
possui prazo de prescrição, porém a sua compensação é limitada em anos 
futuros em até 30% do montante do lucro tributável de cada exercício. Os 
créditos tributários diferidos decorrentes de prejuízo fiscal ou base negativa 
da contribuição social são reconhecidos somente na extensão em que seja 
provável que existirá base tributável positiva para a qual as diferenças tem-
porárias possam ser utilizadas. p) Ativos e passivos financeiros - classificação, 
reconhecimento e mensuração: A Companhia classifica seus ativos financei-
ros nas seguintes categorias: (a) mensurados ao valor justo por meio do 
resultado; e (b) empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finali-
dade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. As compras e as 
vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de nego-
ciação - data na qual a Companhia se compromete a comprar ou vender o 
ativo. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos 
de caixa dos investimentos tenham vencido ou tenham sido transferidos; 
neste último caso, desde que a Companhia tenha transferido, significativa-
mente, todos os riscos e os benefícios da propriedade. As operações de 
mercado futuro de commodities têm ajustes diários e são valorizadas a valor 
de mercado até a conclusão dos contratos comerciais, sendo que o ganho 
ou a perda é alocado para o resultado do exercício. A Companhia protege 
sua exposição a dólares, com a utilização de swaps e contratos de compra/
venda a termo de moeda sem entrega física (Non-Deliverable Forward - NDF). 
Tais operações com derivativos permitem assegurar lucro médio mínimo em 
dólar para as operações futuras visando garantir o cumprimento das obriga-
ções em reais. Na modalidade de trava cambial, além de fixar a taxa de 
conversão, a Companhia recebe da instituição financeira, prêmio que é pago 
como remuneração com base no CDI calculado pró rata die. As classificações 
dos instrumentos financeiros estão descritas a seguir: i) Ativos financeiros: 
Reconhecimento inicial e mensuração: Ativos financeiros são classificados, 
no reconhecimento inicial, como ativos financeiros a valor justo por meio do 
resultado, empréstimos e recebíveis, investimentos mantidos até o vencimen-
to, ativos financeiros disponíveis para venda. Todos os ativos financeiros são 
reconhecidos a valor justo, acrescido, no caso de ativos financeiros não con-
tabilizados a valor justo por meio do resultado, dos custos de transação que 
são atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Vendas e compras de ativos 
financeiros que requerem a entrega de bens dentro de um cronograma es-
tabelecido por regulamento ou convenção no mercado (compras regulares) 
são reconhecidas na data da operação, ou seja, a data em que a Companhia 
se compromete a comprar ou vender o bem. Os principais ativos financeiros 
da Companhia incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de 
clientes e outras contas a receber, e instrumentos financeiros derivativos. As 
classificações dos instrumentos financeiros estão descritas a seguir: Mensu-
ração subsequente: Para fins de mensuração subsequente, os ativos finan-
ceiros são classificados em quatro categorias: • Ativos financeiros a valor 
justo por meio do resultado; • Empréstimos e contas a receber; • Investimen-
tos mantidos até o vencimento; • Investimentos financeiros disponíveis para 
venda. Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado: Ativos financei-
ros a valor justo por meio do resultado incluem ativos financeiros mantidos 
para negociação e ativos financeiros designados no reconhecimento inicial 
a valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros são classificados como 
mantidos para negociação se forem adquiridos com o objetivo de venda no 
curto prazo. Essa categoria inclui instrumentos financeiros derivativos con-
tratados pela Companhia que não satisfazem os critérios para a contabilida-
de de hedge, definidos pelo CPC 38. Derivativos, incluindo os derivativos 
embutidos que não estão intimamente relacionados ao contrato principal e 
que devem ser separados, são também classificados como mantidos para 
negociação, a menos que sejam classificados como instrumentos de hedge 
eficazes. Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado são apresen-
tados no balanço patrimonial a valor justo, com os correspondentes ganhos 
ou perdas reconhecidas na demonstração do resultado. A Companhia não 
designou nenhum ativo financeiro a valor justo por meio do resultado no re-
conhecimento inicial, exceto suas aplicações financeiras. Empréstimos e 
recebíveis: Essa categoria é a mais relevante da Companhia. Empréstimos 
e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos e 
determináveis, não cotados em um mercado ativo. Após a mensuração inicial, 
esses ativos financeiros são contabilizados ao custo amortizado, utilizando 
o método de juros efetivos (taxa de juros efetiva), menos perda por redução 
ao valor recuperável. O custo amortizado é calculado levando em considera-
ção qualquer desconto ou “prêmio” na aquisição e taxas ou custos incorridos. 
A amortização do método de juros de efetivos é incluída na linha de receita 
financeira na demonstração de resultado. As perdas por redução ao valor 
recuperável são reconhecidas como despesa financeira no resultado. Inves-
timentos mantidos até o vencimento: Ativos financeiros não derivativos com 
pagamentos fixos ou determináveis e vencimentos fixos são classificados 
como mantidos até o vencimento quando a Companhia tiver manifestado 
intenção e capacidade financeira para mantê-los até o vencimento. Após a 
avaliação inicial, os investimentos mantidos até o vencimento são avaliados 
ao custo amortizado utilizando o método da taxa de juros efetiva, menos 
perdas por redução ao valor recuperável. O custo amortizado é calculado 
levando em consideração qualquer desconto ou prêmio sobre a aquisição e 
taxas ou custos incorridos. As amortizações dos juros efetivos são incluídas 
na rubrica “Receitas financeiras”, na demonstração do resultado. As perdas 
originadas da redução ao valor recuperável são reconhecidas como despesa 
financeira no resultado. A Companhia não registrou investimentos mantidos 
até o vencimento durante o exercício findo em 31/12/18. Ativos financeiros 
disponíveis para venda: Os ativos financeiros disponíveis para venda são 
aqueles ativos financeiros não derivativos que não são classificados como 
(a) empréstimos e recebíveis; (b) investimentos mantidos até o vencimento; 
ou (c) ativos financeiros pelo valor justo por meio do resultado. Esses ativos 
financeiros incluem instrumentos patrimoniais e de títulos de dívida. Títulos 
de dívida nessa categoria são aqueles que se pretendem manter por um 
período indefinido e que podem ser vendidos para atender às necessidades 
de liquidez ou em resposta às mudanças nas condições de mercado. Após 
mensuração inicial, ativos financeiros disponíveis para venda são mensurados 
a valor justo, com ganhos e perdas não realizados, reconhecidos diretamen-
te na reserva de disponíveis para venda dentro dos outros resultados abran-
gentes até a baixa do investimento, com exceção das perdas por redução ao 
valor recuperável, dos juros calculados utilizando o método de juros efetivos 
e dos ganhos ou perdas com variação cambial sobre ativos monetários que 
são reconhecidos no resultado do período. Quando o investimento não mais 
atender aos critérios de reconhecimento ou quando for determinada perda 
por redução ao valor recuperável, os ganhos ou perdas cumulativas anterior-
mente reconhecidos em outros resultados abrangentes devem ser reconhe-
cidos no resultado. Dividendos sobre investimentos patrimoniais disponíveis 
para venda são reconhecidos no resultado quando o direito de reconheci-
mento da Companhia for estabelecido. O valor justo de ativos monetários 
disponíveis para venda denominados em moeda estrangeira é mensurado 
nessa moeda estrangeira e convertido utilizando-se a taxa de câmbio à vista 
vigente na data de reporte das demonstrações financeiras. As variações do 
valor justo atribuíveis a diferenças de conversão que resultam de uma mu-
dança do custo amortizado do ativo são reconhecidas no resultado, e as 
demais variações são reconhecidas diretamente no patrimônio líquido. Em 
31/12/18, a Companhia não possuía ativos financeiros disponíveis para ven-
da. Desreconhecimento (baixa): Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, 
uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros 
semelhantes) é baixado principalmente (ou seja, excluído do resultado do 
exercício) quando: • Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expirarem; 
• A Companhia transferiu os seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo 
ou assumiu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa rece-
bidos, sem demora significativa, a um terceiro por força de um acordo de 
“repasse”; e (a) a Companhia transferiu substancialmente todos os riscos e 
benefícios relativos ao ativo, ou (b) a Companhia não transferiu nem reteve 
substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas trans-
feriu o controle sobre o ativo. Quando a Companhia tiver transferido seus 
direitos de receber fluxos de caixa de um ativo ou tiver executado um acordo 
de repasse e não tiver transferido ou retido substancialmente todos os riscos 
e benefícios relativos ao ativo, um ativo é reconhecido na extensão do  

envolvimento contínuo da Companhia com o ativo. ii) Redução do valor recu-
perável de ativos financeiros: A Companhia avalia nas datas do balanço se 
há alguma evidência objetiva que determine se o ativo financeiro, ou grupo 
de ativos financeiros, não é recuperável. Uma perda só existe se, e somente 
se, houver evidência objetiva de ausência de recuperabilidade como resulta-
do de um ou mais eventos que tenham acontecido depois do reconhecimen-
to inicial do ativo (“um evento de perda” ocorrido) e tenha impacto no fluxo 
de caixa futuro estimado do ativo financeiro, ou grupo de ativos financeiros, 
que possa ser razoavelmente estimado. Evidência de perda por redução ao 
valor recuperável pode incluir indicadores de que as partes tomadoras do 
empréstimo estão passando por um momento de dificuldade financeira rele-
vante. A probabilidade de que elas irão entrar em falência ou outro tipo de 
reorganização financeira, default ou atraso de pagamento de juros ou princi-
pal pode ser indicada por uma queda mensurável do fluxo de caixa futuro 
estimado, como mudanças em vencimento ou condição econômica relacio-
nados com defaults. iii) Passivos financeiros: Reconhecimento inicial e men-
suração: Passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, 
como passivos financeiros a valor justo por meio do resultado, empréstimos 
e financiamentos, contas a pagar, ou como derivativos classificados como 
instrumento de proteção (hedge), conforme o caso. Passivos financeiros são 
inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso de empréstimos e finan-
ciamentos e contas a pagar, são acrescidos do custo da transação direta-
mente relacionado. Os principais passivos financeiros da Companhia incluem 
contas a pagar a fornecedores, empréstimos e financiamentos e instrumen-
tos financeiros derivativos. Mensuração subsequente: A mensuração subse-
quente dos passivos financeiros depende da sua classificação, que pode ser 
da seguinte forma: Passivos financeiros a valor justo por meio do resultado: 
Passivos financeiros a valor justo por meio do resultado incluem passivos 
financeiros para negociação e passivos financeiros designados no reconhe-
cimento inicial a valor justo por meio do resultado. Passivos financeiros são 
classificados como mantidos para negociação quando forem adquiridos com 
o objetivo de recompra no curto prazo. Essa categoria incluí instrumentos 
financeiros derivativos contratados pela Companhia que não satisfazem os 
critérios de contabilização de hedge definidos pelo CPC 38 - Derivativos, 
incluindo os derivativos embutidos que não são intimamente relacionados ao 
contrato principal e que devem ser separados, e também são classificados 
como mantidos para negociação, a menos que sejam designados como ins-
trumentos de hedge efetivos. Ganhos e perdas de passivos para negociação 
são reconhecidos na demonstração do resultado. A Companhia não apre-
sentou nenhum passivo financeiro a valor justo por meio do resultado. Des-
reconhecimento (baixa): Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação 
for revogada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente 
for substituído por outro do mesmo mutuante com termos substancialmente 
diferentes, ou os termos de um passivo existente forem significativamente 
alterados, essa substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo 
original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos cor-
respondentes valores contábeis reconhecida na demonstração do resultado. 
iv) Instrumentos financeiros - apresentação líquida: Ativos e passivos finan-
ceiros são apresentados líquidos no balanço patrimonial se, e somente se, 
houver um direito legal corrente e executável de compensar os montantes 
reconhecidos e se houver a intenção de compensação, ou de realizar o ativo 
e liquidar o passivo simultaneamente. A Companhia utiliza instrumentos fi-
nanceiros derivativos, como contratos a termo de moeda e contratos a termo 
de commodities para fornecer proteção contra o risco de variação das taxas 
de câmbio e o risco de variação dos preços de commodities, respectivamen-
te. Os instrumentos financeiros derivativos designados em operações de 
hedge são inicialmente reconhecidos ao valor justo na data em que o con-
trato de derivativo é contratado, sendo reavaliados subsequentemente tam-
bém ao valor justo. Derivativos são apresentados como ativos financeiros 
quando o valor justo do instrumento for positivo, e como passivos financeiros 
quando o valor for negativo. Quaisquer ganhos ou perdas resultantes de 
mudanças no valor justo de derivativos durante o exercício são lançados 
diretamente na demonstração de resultado. q) Ajuste a valor presente de 
ativos e passivos: Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atu-
alizados monetariamente e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presen-
te. O ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo 
é calculado, e somente registrado, se considerado relevante em relação às 
demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Para fins de registro e de-
terminação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em 
consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em 
certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. Com base nas 
análises efetuadas e na melhor estimativa da Administração, a Companhia 
concluiu que o ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários cir-
culantes é irrelevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em 
conjunto e, dessa forma, não registrou nenhum ajuste. r) Outros benefícios 
a empregados: Os benefícios concedidos aos empregados e diretores da 
Companhia incluem, além de remuneração fixa (salários e contribuições de 
seguridade social (INSS), férias remuneradas e 13º salário), e remuneração 
variável como participação nos lucros e resultados e prêmio. Esses benefícios 
são registrados no resultado do exercício, na rubrica de “Despesas Gerais e 
Administrativas”, à medida que são incorridos. A Companhia não possui be-
nefício na modalidade de pagamento baseado em ações. s) Julgamentos:  
A preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração 
faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores 
apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divul-
gações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações finan-
ceiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia 
levar a resultados que requeiram um ajuste ao valor contábil do ativo ou 
passivo afetado em períodos futuros. No processo de aplicação das políticas 
contábeis da Companhia, a Administração fez os seguintes julgamentos que 
têm efeito mais significativo sobre os valores reconhecidos nas demonstrações 
financeiras: Estimativas e premissas: As principais premissas relativas a fon-
tes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de incer-
teza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco significativo de 
causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no 
próximo exercício financeiro, são discutidas a seguir: Valor justo de instru-
mentos financeiros: Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros 
apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido de mercados ati-
vos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de 
fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam na-
queles praticados no mercado, quando possível, contudo, quando isso não 
for viável, um determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer 
o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados 
como, por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças 
nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo apresentado 
dos instrumentos financeiros. Derivativos não designados como instrumentos 
de hedge: Os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que 
um contrato de derivativos é celebrado e são, subsequentemente, mensura-
dos ao seu valor justo com as variações lançadas em contrapartida do resul-
tado. Embora a Companhia faça uso de derivativos com o objetivo de prote-
ção, não foi aplicada contabilização de hedge (hedge accounting) para os 
períodos apresentados. O valor justo dos instrumentos derivativos está divul-
gado na Nota 13. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não fi-
nanceiros: Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o 
valor contábil de um ativo ou unidade geradora de caixa excede o seu valor 
recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos custos de venda e o 
valor em uso. Impostos: Julgamento significativo da Administração é reque-
rido para determinar o valor do imposto diferido ativo que pode ser reconhe-
cido, com base no prazo provável e nível de lucros tributáveis futuros, junta-
mente com estratégias de planejamento fiscal futuras. Custos: A Companhia 
adota o custo médio ponderado na data da transação e com base na quan-
tidade exportada e emissão da nota fiscal, além de alocar os custos adicionais 
de compra, tais como, frete ferroviário, despesas com supervisão e classifi-
cação nos armazéns e terminal portuário, que são alocados em contas dis-
tintas no resultado no grupo de “Custos”, além do resultado da marcação a 
mercado do estoque e contratos em aberto, os quais estamos reclassifican-
do a partir de 2018 em relação a 2017, inerentes ao negócio para melhor 
apresentação. t) Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primei-
ra vez em 2018: A Companhia aplicou pela primeira vez determinadas alte-
rações às normas, em vigor para períodos anuais iniciados em 01/01/18 ou 
após esta data. A Empresa decidiu não adotar antecipadamente nenhuma 
outra norma, interpretação ou alteração que tenham sido emitidas mas ainda 
não vigentes. A natureza e o impacto de cada uma das novas normas e al-
terações, que são aplicáveis à Empresa, estão descritos a seguir: CPC 48 - 
Instrumentos financeiros: O CPC 48 - Instrumentos financeiros, equivalente 
à norma internacional IFRS 9, substitui o CPC 38 (equivalente à norma in-
ternacional IAS 39) para períodos anuais com início a partir de 01/01/18, 
reunindo todos os três aspectos da contabilização de instrumentos financei-
ros: classificação e mensuração; redução ao valor recuperável; e contabilida-
de de hedge. Exceto para contabilidade de hedge, é exigida aplicação retros-
pectiva, não sendo obrigatória, no entanto, a apresentação de informações 
comparativas. Para contabilidade de hedge, as exigências são geralmente 
aplicadas prospectivamente, salvo poucas exceções. A Companhia realizou 
uma avaliação do impacto do novo pronunciamento e não identificou nenhum 
impacto significativo no balanço patrimonial e na demonstração das mutações 
do patrimônio líquido. De acordo com as análises realizadas pela Adminis-
tração, as seguintes considerações foram identificadas: (a) Classificação e 
mensuração: A Companhia não identificou nenhum impacto significativo no 
seu balanço patrimonial ou patrimônio líquido ao aplicar as exigências de 
classificação e mensuração da IFRS 9. Será mantida a mensuração a valor 
justo todos os ativos financeiros atualmente já mantidos a valor justo. Contas 
a receber de clientes são mantidos para recolher os fluxos de caixa contra-
tuais e dão dar origem a fluxos de caixa que representem exclusivamente 
pagamentos de principal e juros. Assim, a Empresa espera que esses conti-
nuem a ser mensurados pelo custo amortizado segundo o CPC48. (b) Perdas 
por redução do valor recuperável (“Impairment”): A Companhia não identificou 
impacto significativo no seu balanço patrimonial e demonstração do resulta-
do do exercício ao aplicar a nova exigência de perdas por redução do valor 
recuperável. A Administração entende que a metodologia de apuração de 
provisão de perdas esperadas pelo modelo de “aging list” é o melhor  
modelo que reflete a estimativa de perdas. (c) Contabilidade de hedge: A 
Companhia não identificou impacto significativo no seu balanço patrimonial 
ou patrimônio líquido referente as operações de contabilidade de hedge.  
IFRS 15 - Receita de Contrato com Clientes: O CPC 47, equivalente à norma 

internacional IFRS 15, substitui o CPC 17 (R1) - Contratos de Construção 
(equivalente à norma internacional IAS 11), CPC 30 - Receitas (equivalente 
à norma internacional IAS 18) e interpretações relacionadas e se aplica, com 
exceções limitadas, a todas as receitas decorrentes de contrato com cliente. 
O CPC 47 estabelece um modelo de cinco etapas para contabilizar a receita 
proveniente de contrato com cliente e exige que a receita seja reconhecida 
em um valor que reflita a contraprestação que a entidade espera receber em 
troca da transferência de bens ou serviços para um cliente. O CPC 47 exige 
que as entidades exerçam julgamento, levando em consideração todos os 
fatos e circunstâncias relevantes ao aplicar cada etapa do modelo a contratos 
com seus clientes. A norma também especifica a contabilização dos custos 
incrementais de obtenção de um contrato e os custos diretamente relaciona-
dos ao cumprimento de um contrato. Além disso, a norma exige divulgações 
mais detalhadas. A Empresa efetuou a avaliação de seus contratos e se as 
obrigações de desempenho são satisfeitas ao longo do tempo. Na avaliação 
da Empresa, não foram identificados efeitos da adoção do CPC 47 que afe-
tassem essas demonstrações financeiras. u) Normas emitidas, mas ainda 
não vigentes: As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas 
não ainda em vigor até a data de emissão das demonstrações financeiras da 
Empresa, estão descritas a seguir. A Companhia pretende adotar estas nor-
mas e interpretações novas e alteradas, se cabível, quando entrarem em 
vigor. CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil: O CPC 06 (R2) 
- Operações de arrendamento mercantil, emitido pelo CPC é equivalente à 
norma internacional IFRS 16 - Leases, emitida em janeiro de 2016 em subs-
tituição à versão anterior da referida norma (CPC 06 (R1), equivalente à 
norma internacional IAS 17). O CPC 06 (R2) estabelece os princípios para o 
reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de operações de 
arrendamento mercantil e exige que os arrendatários contabilizem todos os 
arrendamentos conforme um único modelo de balanço patrimonial, similar à 
contabilização de arrendamentos financeiros nos moldes do CPC 06 (R1). A 
norma inclui duas isenções de reconhecimento para os arrendatários - ar-
rendamentos de ativos de “baixo valor” (por exemplo, computadores pessoais) 
e arrendamentos de curto prazo (ou seja, arrendamentos com prazo de 12 
meses ou menos). Na data de início de um arrendamento, o arrendatário 
reconhece um passivo para efetuar os pagamentos (um passivo de arrenda-
mento) e um ativo representando o direito de usar o ativo objeto durante o 
prazo do arrendamento (um ativo de direito de uso). Os arrendatários devem 
reconhecer separadamente as despesas com juros sobre o passivo de ar-
rendamento e a despesa de depreciação do ativo de direito de uso. Os ar-
rendatários também deverão reavaliar o passivo do arrendamento na ocor-
rência de determinados eventos (por exemplo, uma mudança no prazo do 
arrendamento, uma mudança nos pagamentos futuros do arrendamento como 
resultado da alteração de um índice ou taxa usada para determinar tais pa-
gamentos). Em geral, o arrendatário reconhecerá o valor de reavaliação do 
passivo de arrendamento como um ajuste ao ativo de direito de uso. Não há 
alteração substancial na contabilização dos arrendadores com base no CPC 
06 (R2) em relação à contabilização atual de acordo com o CPC 06 (R1). Os 
arrendadores continuarão a classificar todos os arrendamentos de acordo 
com o mesmo princípio de classificação do CPC 06 (R1), distinguindo entre 
dois tipos de arrendamento: operacionais e financeiros. O CPC 06 (R2), que 
vigora para períodos anuais iniciados a partir de 01/01/19, exige que os ar-
rendatários e os arrendadores façam divulgações mais abrangentes do que 
as previstas no CPC 06 (R1). Transição para o CPC 06 (R2): A Empresa 
planeja adotar o CPC 06 (R2) retrospectivamente para cada período de di-
vulgação anterior apresentado. A Companhia optará por adotar a norma para 
contratos que foram anteriormente identificados como arrendamentos que 
utilizam o CPC 06 (R1) e o ICPC 03 - Aspectos Complementares das Ope-
rações de Arrendamento Mercantil. Portanto, a Empresa não aplicará a nor-
ma a contratos que não tenham sido previamente identificados como contra-
tos que contenham um arrendamento nos termos do CPC 06 (R1) e o ICPC 
03. A Companhia optará por utilizar as isenções propostas pela norma para 
contratos de arrendamento cujo prazo se encerre em 12 meses a partir da 
data da adoção inicial, e contratos de arrendamento cujo ativo objeto seja de 
baixo valor. A Companhia possui arrendamentos do prédio bem como de 
determinados equipamentos de escritório (como computadores pessoais, 
impressoras e copiadoras) que são considerados de baixo valor. Melhorias 
anuais - Ciclo 2018-2019: CPC 32 - Tributos sobre o lucro: As alterações 
esclarecem que as consequências do imposto de renda sobre dividendos 
estão vinculadas mais diretamente a transações ou eventos passados que 
geraram lucros distribuíveis do que às distribuições aos titulares. Portanto, a 
entidade reconhece as consequências do imposto de renda sobre dividendos 
no resultado, outros resultados abrangentes ou patrimônio líquido conforme 
o lugar em que a entidade originalmente reconheceu estas transações ou 
eventos passados. A entidade deve aplicar estas alterações a períodos anu-
ais com início a partir de 01/01/19, sendo permitida sua aplicação antecipa-
da. Na adoção inicial destas alterações, a entidade deve aplicá-las às con-
sequências do imposto de renda sobre dividendos reconhecidas a partir do 
início do período comparativo mais antigo. Como a prática atual da Companhia 
está alinhada a essas alterações, não se espera nenhum impacto sobre suas 
demonstrações financeiras. Interpretação IFRIC 23 - Incerteza sobre o trata-
mento do imposto de renda: A Interpretação (ainda sem correspondência 
equivalente emitida pelo CPC no Brasil, mas que será emitida como ICPC 
22) trata da contabilização dos tributos sobre o lucro nos casos em que os 
tratamentos tributários envolvem incerteza que afeta a aplicação da IAS 12 
(CPC 32) e não se aplica a tributos fora do âmbito da IAS 12 nem incluí es-
pecificamente os requisitos referentes a juros e multas associados a trata-
mentos tributários incertos. A Interpretação aborda especificamente o se-
guinte: Se a entidade considera tratamentos tributários incertos 
separadamente. • As suposições que a entidade faz em relação ao exame 
dos tratamentos tributários pelas autoridades fiscais. • Como a entidade de-
termina o lucro real (prejuízo fiscal), bases de cálculo, prejuízos fiscais não 
utilizados. • Créditos tributários extemporâneos e alíquotas de imposto. • Como 
a entidade considera as mudanças de fatos e circunstâncias. A entidade deve 
determinar se considera cada tratamento tributário incerto separadamente 
ou em conjunto com um ou mais tratamentos tributários incertos. Deve-se 
seguir a abordagem que melhor prevê a resolução da incerteza. A interpre-
tação vigora para períodos anuais iniciados a partir de 01/01/19, mas são 
disponibilizadas determinadas isenções de transição. A Companhia adotará 
a interpretação a partir da data em que entrar em vigor. Não existem outras 
normas ou interpretações emitidas e ainda não adotadas que possam, na 
opinião da Companhia, ter impacto significativo no resultado ou no patrimônio 
líquido divulgado pela Companhia. 
3. Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras:

2018 2017
Aplicação financeiras equivalentes de caixa (*) (**) 10.280 37.813
Bancos conta movimento 226 270

10.506 38.083
(*) Inclui R$ 1.979 em 31/12/18 e R$ 24.151 (em 2017) relativo a valor de 
exportação recebido da Marubeni América (MAC), ainda não convertido em 
R$ por meio de contrato de câmbio. (**) As aplicações financeiras referem-se, 
substancialmente, a Certificados de Depósitos Bancários (CDB) remunerados 
a 97% com base no Certificado de Depósito Interbancário (CDI) mantidos com 
bancos de primeira linha, e com liquidez diária. 4. Contas a receber - partes 
relacionadas: O saldo de contas a receber de revenda de mercadoria em 
31/12/18 é de Zero (R$ 13.718 em 2017) mantido integralmente com a Ma-
rubeni América (MAC). O saldo de serviço a receber em 31/12/18 é de R$ 179 
(Zero em 2017) mantido integralmente com a Marubeni Corporation (MC).
5. Estoque: 2018 2017
Estoque 5.109 26.707
MTM de estoques (Nota 16) 103 135
Provisão para retenção terminal (41) (53)

5.171 26.789
Conforme determinado pelo CPC 16 (R1), a Companhia, por ser uma trading, 
avalia seus estoques pelo valor justo deduzido dos custos de vendas.
6. Tributos a recuperar: 2018 2017
IRPJ e CSLL a compensar 2.338 2.344
IRRF a compensar 1.028 156

3.366 2.500
7. Tributos sobre o lucro: a) Reconciliação de despesas com o imposto de 
renda e a contribuição social: 2018 2017
Lucro/(prejuízo) antes do IR (IRPJ) e da CS (CSLL) 9.500 (1.292)
IR e CS pela alíquota fiscal nominal combinada de 34% 34% 34%
IRPJ e CSLL (3.230) 439
Outros (58) 23
Total (3.288) 462
Corrente (813) (842)
Diferido (2.475) 1.304
Alíquota efetiva 35% 36%
b) Composição de imposto de renda e contribuição social diferidos:

2018 2017
MTM contratos e compra 4.914 1.389
MTM contratos de venda (2.401) 44
MTM instrumentos financeiros derivativos - ativo (3.717) (178)
MTM estoques (35) (46)
Provisão retenção terminal 15 19
Outras provisões 53 76
IRPJ e CSLL diferido ativo (passivo) (1.171) 1.304
Saldo Inicial 1.304 –
Imposto diferido no resultado (2.475) 1.304
8. Imobilizado: Móveis e 

utensílios
Computadores 

e periféricos
Benfeitorias em 

imóveis de terceiros Total
Em 31/12/2016 45 – 64 109
Adições 82 115 59 256
Depreciação (16) (12) (24) (52)
Em 31/12/2017 111 103 99 313
Adições 26 107 20 153
Depreciação (32) (38) (47) (117)
Em 31/12/2018 105 172 72 349
9. Intangível: Software Total
Em 31 de dezembro de 2016 349 349
Adições 464 464
Depreciação (88) (88)
Em 31 de dezembro de 2017 725 725
Adições 743 743
Depreciação (317) (317)
Em 31/12/18 1.151 1.151

10. Fornecedores: 2018 2017
Fornecedores nacionais 10.785 35.270
Fornecedores de contratos não fixados – 16.308
MTM contratos não fixados (Nota 16) – (890)
Fornecedores gerais 112 213

10.897 50.901
11. Empréstimo e financiamentos: 2018 2017
Adiantamento de contratos de câmbio a liquidar – 21.839
Juros a pagar sobre contrato de ACC – 7
(–) Variação cambial – 476

– 22.322
12. Derivativos não designados como instrumentos de hedge: A Com-
panhia possui exposição cambial relacionada aos seus contratos de compra, 
os quais são determinados em Reais. Nesse sentido, no intuito de se prote-
ger contra exposição cambial, a MGB optou pela contratação de instrumen-
tos financeiros derivativos não designados como instrumentos de hedge, 
utilizando os produtos NDF e Trava. Adicionalmente, por se tratar de uma 
Trading, a Companhia marca a mercado seus contratos de compra e de 
venda. É importante salientar que a política interna de risco da Companhia 
não permite que ela, ao concretizar um novo contrato de compra, não realize 
um contrato de venda de mesma quantidade com a contraparte importadora. 
i) Trava: Operação na qual o exportador trava a taxa de câmbio, mediante 
fechamento do contrato de câmbio de exportação, que pode acontecer antes 
ou após o embarque das mercadorias ou a prestação de serviços ao exterior. 
Essa operação não é caracterizada como um financiamento, pois não há 
recebimento de recursos antecipados. Ela é um mecanismo de proteção fi-
nanceira para os créditos futuros de exportação, em que o exportador rece-
be o prêmio, já especificado em contrato. A trava do contrato de câmbio pode 
ser total ou parcial. ii) NDF: É um contrato a termo de moedas, negociado em 
mercado de balcão, cujo objetivo é fixar, antecipadamente, uma taxa de 
câmbio em uma data futura. No vencimento, a liquidação ocorre pela diferen-
ça entre a taxa a termo contratada e a taxa de mercado definida como refe-
rência.
Derivativo Valor referência Vencimento MTM
Trava 37.449 Até dois meses 319

De dois meses a seis meses 4.115
De seis meses a um ano 6.408

Total Nota 20 10.842
NDF 1.875 Até dois meses 117
Total 39.324 Nota 20 10.959
iii) Contratos de compra e venda e de estoques de commodities: A Companhia 
adota a estratégia de Square Position, que consiste em zerar a sua exposição 
em volume. Dessa forma, para todo o volume originado, há uma venda cor-
respondente à MAC. Dessa forma, caso o preço da commodity oscile mar-
cação a mercado dos estoques e dos contratos de compra serão neutraliza-
dos pela marcação a mercado dos contratos de venda.
Derivativo Nota 2018 2017
MTM Contrato de Venda 21 7.063 (129)
MTM Contrato de Compra 21 (14.454) (4.975)
Total (7.391) (5.104)
Todos os contratos de compra e venda em aberto possuem prazo de 
vencimento inferior a um ano. 13. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 
31/12/18, o capital social está representado por 6.000.000 quotas no valor 
nominal de R$1 cada e estão assim distribuídas: Participação
Acionistas Ações R$ %
Marubeni Corporation 5.999.400 5.999.400 99,99
Tadaaki Kurakake 600 600 0,01

6.000.000 6.000.000 100
b) Distribuição de lucros: Conforme estatuto social da Companhia, o mínimo 
de 25% do lucro líquido apurado em cada período, deverá ser distribuído aos 
Sócios proporcionalmente ao número de quotas de propriedade de cada um. 
A critério dos Sócios, o remanescente poderá permanecer em reserva da 
Companhia, podendo até ser incorporado ao capital social.

Destinação do resultado do exercício Em R$
Lucro líquido do exercício de 2018 6.212.520,14
Distribuição aos acionistas: Marubeni Corporation 1.552.974,72
 Tadaaki Kurakake 155,32

1.553.130,04
14. Receita operacional líquida: 2018 2017
Venda de mercadoria mercado externo (Nota 19) 1.022.491 446.678
Venda de serviço mercado externo (Nota 19) 1.070 –

1.023.561 446.678
A receita de venda de mercadoria reconhecida da Companhia é integralmen-
te com a Marubeni América (MAC). A receita de serviço reconhecida da 
Companhia é integralmente com a Marubeni Corporation (MC).
15. Custo de mercadoria vendida: 2018 2017
Custo de mercadoria vendida 995.841 443.539
Despesas portuária com embarque 867 404
MTM de estoques 32 (135)
Provisão de retenção do terminal (4) 53
Perda com estoque 366 –
MTM de contratos de compra 10.369 4.085
MTM de contratos de vendas (7.192) 129

1.000.279 448.075
16. Despesas gerais e administrativas: 2018 2017
Despesas com pessoal 3.904 1.113
Serviços de terceiros 791 637
Despesas tributárias 151 345
Despesas de TI 451 380
Aluguel 280 254
Depreciação e amortização 417 112
Despesas gerais 178 57
Outras (65) 101

6.107 2.999
17. Resultado financeiro 2018 2017
Receita financeira – 1.683
 Variação cambial ativa: Rendimentos aplicação financeira 1.897 632
 Prêmio operação de trava cambial 5.222 1.952
 Ganho NDF 54 104
 Juros Recebidos 28 –

7.201 4.371

2018 2017
Receita financeira - não realizada: MTM Trava Cambial 10.298 –
 Ganho MTM - NDF 111 6

10.409 6
Despesas financeiras: Variação Cambial Passivo (23.964) –
 Juros contrato ACC (1.826) (230)

(25.790) (230)
Despesas financeiras - não realizadas: MTM trava cambial – (530)
 Variação cambial passiva não realizada 506 (513)

506 (1.043)
Total resultado financeiro, líquido (7.674) 3.104
18. Partes relacionadas: Receita bruta 2018 2017
 Marubeni América Corporation (Nota 15) 1.022.491  446.678
 Marubeni Corporation (Nota 15) 1.070 –
Total 1.023.561 446.678
Contas a receber: Marubeni América Corporation (Nota 4) – 13.718
 Marubeni Corporation (Nota 4) 179 –
Total 179 13.718
As principais transações que influenciaram os resultados dos exercícios, 
relativos a operações com companhias relacionadas foram realizados de 
acordo com os preços específicos pactuados entre as partes. A Companhia 
pagou aos seus administradores, em salários e remuneração variável, um 
total de R$1.081 em 31/12/18. 19. Gerenciamento de riscos e instrumen-
tos financeiros: 19.1. Objetivos e políticas para gestão de risco finan-
ceiro: A Companhia, no curso normal de seus negócios, está exposta a 
riscos de mercado, liquidez e crédito, os quais são gerenciados ativamente 
em conformidade com as políticas de gestão de risco (“Políticas de Risco”) 
e procedimentos adotados pela Companhia. Todas as atividades com deri-
vativos para fins de gestão de risco são realizadas por equipes especializa-
das com as habilidades, experiência e supervisão apropriada. 19.2. Consi-
derações sobre riscos: a) Risco de mercado: O risco de mercado é o risco 
de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de ativos e passivos detidos 
pela Companhia flutue em função de mudanças em variáveis de mercado 
como taxa de juros, taxa de câmbio e preços de commodities. b) Risco de 
taxa de juros: Os riscos de taxas de juros decorrem da possibilidade da 
Companhia sofrer ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de 
juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando à mitigação 
desse tipo de risco, a Companhia busca diversificar a captação de recursos 
em termos de taxas préfixadas ou pós-fixadas, e em determinadas circuns-
tâncias são efetuadas operações de hedge para travar o custo financeiro das 
operações. c) Risco de câmbio: Os riscos de taxas de câmbio decorrem da 
possibilidade de oscilações das taxas de câmbio das moedas estrangeiras 
utilizadas pela Companhia para a aquisição de matéria-prima, venda de pro-
dutos e a contratação de instrumentos financeiros. Além de valores a pagar 
e a receber em moedas estrangeiras. Nesse contexto, a utilização de instru-
mentos financeiros derivativos é para fins exclusivos de proteção e é pauta-
da nos seguintes termos: (a) proteção do fluxo de caixa contra descasamen-
to de moedas. O monitoramento das exposições de moeda e feito 
diariamente pela área de riscos da Matriz localizada em Tóquio.
Ativos em reais 2018 2017
Caixa e equivalente de caixa (*) 8.527 13.932
Outros ativos 1.992 1.706

10.519 15.638
Passivos em reais: Fornecedores 10.897 50.901

10.897 50.901
Exposição ativa/(passiva) (378) (35.263)
(*) O valor do equivalente de caixa mantido no exterior o qual ainda não foi 
convertido em Reais por meio de contrato de câmbio é mantido em USD, e 
portanto, não está sujeito ao risco de moeda. Análise de sensibilidade para 
mudanças na taxa de câmbio: Para o cálculo do cenário provável foi utilizada 
a taxa cambial no fechamento dessas demonstrações financeiras (R$ x US$ 
= 3,8742). Como tais instrumentos já estão registrados pelo valor justo por 
meio do resultado (cenário provável) não há efeitos adicionais no resultado 
para esse cenário. Nos cenários “Possível” e “Remoto”, a taxa de câmbio foi 
acrescida/diminuída em 25% e 50%, respectivamente, antes dos impostos:
Derivativo Remoto +/– 50% Possível +/– 75%
Trava 72.553 37.449
NDF (3.633) (1.816)
Total 68.920 35.633
d) Risco de preço de commodities: Decorre da possibilidade de oscilação 
dos preços de mercado dos produtos comercializados ou pela Companhia. 
Essas oscilações de preços podem provocar alterações substanciais nas 
receitas e nos custos da Companhia. Com o objetivo de proteger-se em re-
lação às oscilações nos preços. Análise de sensibilidade para mudanças no 
valor das commodities: Para o cálculo do cenário provável foi utilizado o 
valor de mercado das commodities com o preço referência do porto de Pa-
ranaguá (PR). O valor médio de mercado da soja e do milho por tonelada em 
31/12/18 é de R$ 1.300 e R$ 619, respectivamente. Como tais instrumentos 
já estão registrados pelo valor justo por meio do resultado (cenário provável) 
não há efeitos adicionais no resultado para esse cenário. Nos cenários “Pos-
sível” e “Remoto”, a taxa de câmbio foi acrescida/diminuída em 25% e 50%, 
respectivamente, antes dos impostos:

+/-25% +/-50%
Estoque MTM MTM MTM MTM MTM MTM

Estoque Compra Vendas Estoque Compra Vendas
Soja 1.264 (41.922) 43.361 2.527 (83.844) 86.722
e) Risco de crédito: O risco de crédito decorre de equivalentes de caixa, 
instrumentos financeiros derivativos, depósitos em bancos, Certificados de 
Depósitos Bancários (CDBs), operações compromissadas, Adiantamento de 
Contratos de Câmbio (ACC), seguradoras, fornecedores, entre outros. Por 
essa razão, a Companhia somente possui limites para operar com os bancos 
Sumitomo, Tokyo-Mitsubishi, Mizuho e Deutsch e Itaú. f) Risco de liquidez: 
Com relação ao risco de liquidez, a Companhia tem como política manter em 
caixa equivalentes de caixa em investimentos de alta liquidez, que faça fren-
te ao valor correspondente aos desembolsos operacionais que atendam ao 
ciclo de conversão de caixa e desembolsos financeiros de acordo com o 
fluxo de pagamentos. Todos os ativos e passivos financeiros possuem ven-
cimento inferior a um ano, e por esta razão todos estão classificados no 
circulante. 20. Instrumentos financeiros: Resumo dos instrumentos finan-
ceiros - ativos e passivos (valor contábil): Encontra-se a seguir uma compa-
ração por classe do valor contábil e do valor justo dos instrumentos financei-
ros da Companhia apresentados nas demonstrações financeiras:

2018 2017
Mensuração do valor justo Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total
Ativos financeiros: Caixa e equivalente de caixa (Nota 3) – 10.506 – 10.506 – 38.083 – 38.083
 Contas a receber partes relacionadas (Nota 4) – 179 – 179 – 13.718 – 13.718
 MTM de instrumentos financeiros derivativos (Nota 13) – 10.959 – 10.959 – 6 – 6
 Total do ativo – 21.644 – 21.644 – 51.807 – 51.807
Passivos financeiros: Fornecedores com contratos ainda não fixados – – – – 15.418 – – 15.418
Empréstimos (Nota 12) – – – – – 22.322 – 22.322
 MTM contratos de compra em aberto (Nota 13) – (14.454) – (14.454) – 4.975 – 4.975
 MTM de instrumentos financeiros derivativos (Nota 13) – – – – – 530 – 530
 MTM contratos de venda em aberto (Nota 13) 7.063 – – 7.063 129 – – 129
Total do passivo 7.063 (14.454) – (7.391) 15.547 27.827 – 43.374

Hierarquia de valor justo: A Companhia usa a seguinte hierarquia para de-
terminar e divulgar o valor justo de instrumentos financeiros pela técnica de 
avaliação: Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para 
ativos e passivos idênticos. Apenas títulos públicos são classificados como 
Nível 1, na composição da rubrica “Títulos e valores mobiliários”; Nível 2 - 
informações, além dos preços cotados, incluídas no Nível 1 que são adotadas 
pelo mercado para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) 
ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços); Nível 3 - informações para 
os ativos ou passivos que não são baseadas nos dados adotados pelo mer-
cado (ou seja, inserções não observáveis). Técnicas de avaliação específicas 
utilizadas para valorizar os ativos e passivos ao valor justo incluem: • Preços 
de mercado cotados ou cotações de instituições financeiras ou corretoras 
para instrumentos similares; • O valor justo de swaps de taxa de câmbio 
calculado pelo valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados com base 
nas curvas de rendimento adotadas pelo mercado. Todos os instrumentos 
financeiros, incluindo os derivativos, são marcados a mercado. Dessa forma 
não há diferença entre o valor justo e o valor contábil. Instrumentos financei-
ros por categoria:
Ativos Nota 2018 2017
Empréstimos e recebíveis: Caixa e equivalente caixa     3 10.506 38.083
Clientes 4 179 13.718

10.685 51.801
Ao valor justo por meio do resultado: Estoques 5 5.171 26.789
MTM instrumentos financeiros derivativos - ativo 13 10.959 6

16.130 26.795
Total ativos financeiros 26.815 78.596
Passivos Nota 2018 2017
Empréstimos e financiamentos: Fornecedores 11 10.897 50.901
Empréstimos e financiamentos 12 – 22.322

10.897 73.223
Ao valor justo por meio do resultado
MTM contratos de compra 13 (14.454) 4.975
MTM instrumentos financeiros derivativos - passivo 13 – 530
MTM contratos de venda 13 7.063 129

(7.391) 5.634
Total dos passivos financeiros 3.506 78.857
21. Seguros contratados: A Companhia mantém cobertura de seguros para 
riscos operacionais e outros para resguardar seus ativos. O escopo dos tra-
balhos de nossos auditores não inclui a emissão de opinião sobre a suficiência 
da cobertura de seguros, a qual foi determinada pela Administração da Com-
panhia, que a considera suficiente para cobrir eventuais sinistros. 22. Balan-
ço patrimonial e demonstração do resultado complementar: Os balanços 
patrimoniais e as demonstrações do resultado da Companhia, originalmente 
preparados em dólar norte-americano, e convertidos para reais, conforme 
critérios mencionados na Nota 2.1, são como seguem:

2018 2017
Ativo circulante USD R$ USD R$
 Caixa e equivalente de caixa 2.712 10.506 11.512 38.083
 Contas a receber - partes relacionadas 46 179 4.147 13.718
 Tributos a recuperar 869 3.366 756 2.500
 Estoques 1.335 5.171 8.098 26.789
 Instrumentos financeiros derivativos 921 3.568 – –
 IR e CS diferidos – – 394 1.304
 Outros 8 30 330 1.090
Total do ativo circulante 5.891 22.820 25.237 83.484
 Imobilizado 90 349 94 313
 Intangível 297 1.151 219 725
Total do ativo não circulante 387 1.500 313 1.038
Total ativo 6.278 24.320 25.550 84.522
Passivo circulante: Fornecedores 2.813 10.897 15.387 50.901
 Empréstimos e financiamentos – – 6.748 22.322
 Instrumentos financeiros derivativos – – 1.703 5.634
 IR e CS diferidos 302 1.171 – –
 Dividendos 401 1.553 – – 
 Obrigações sociais e trabalhistas 85 328 62 205
 Outros 92 356 78 259
Total do passivo circulante 3.693 14.305 23.978 79.322
Patrimônio líquido: Capital social subscrito 1.900 6.000 1.900 6.000
 Reservas 94 311 – 1
 Ajustes de conversão – 166 – 9
 Lucros (prejuízos) acumulados 591 3.538 (328) (808)
Total patrimônio líquido 2.585 10.015 1.572 5.201
Total do passivo e do patrimônio líquido 6.278 24.320 25.550 84.522

2018 2017
USD R$ USD R$

Receita operacional líquida 277.658 1.023.561 138.997 446.678
 (–) Custo das mercadorias 
  vendidas (271.354) (1.000.280)  (139.489) (448.075)
Lucro bruto 6.304 23.282 (492) (1.397)
 Despesas gerais e 
  administrativas (1.662) (6.107) (936) (2.999)
Resultado operacional antes
 dos efeitos financeiros 4.642 17.175 (1.428) (4.396)
 Receitas financeiras 6.300 17.611 1.220 4.377
 Despesas financeiras (8.521) (25.286) (227) (1.273)
Resultado financeiro, líquido (2.221) (7.674) 993 3.104
Resultado antes do IR e da CS 2.253 9.501 (435) (1.292)
 Corrente (211) (813) (244) (842)
 Diferido (629) (2.475) 412 1.304
Lucro líquido (prejuízo) exercício 1.413 6.213 (267)  (830)
Lucro (prejuízo) por ação 0,24 1,04 (0,04) (0,14)

Diretoria
José Feres Kfuri Junior e 

Marcus Vinicius Menezes Cardoso

Contador
Luiz Carlos Ipoldo Guimarães 

CRC 1SP-216761/O-4 - CPF 010.822.678-64

CARBONELL INDÚSTRIA DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - Torna público que requereu à Secretaria 
Municipal do Verde e do Meio Ambiente, a Licença Ambiental de Operação (Regularização), para atividade de 
Fabricação de Peças para Tratores Agrícolas, à Avenida Ermano Marchetti, 1004, Lapa de Baixo, São Paulo/SP.

1ª VC - Regional Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1006144-
73.2014.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado 
de São Paulo, Dr(a). LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
ANDRE SCHNEIATER DE OLIVEIRA, CPF. 363.517.038-08, que AMC Serviços Educacionais 
LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 14.547,02 (Maio/2014), 
oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, referente as parcelas vencidas e não 
pagas, bem como do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, firmado entre as partes. Estando o 
requerido em lugar ignorado, CITADO fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, 
pague o débito, ou embarque a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, 
sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo, sendo advertido de que será nomeado 
curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). NADA MAIS. SP. 

3ª VC – Regional Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004069-
90.2019.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
RAUL TUNICO QUIZANI, Brasileiro, Solteiro, CPF 394.636.188-99, com endereço à Rua Ceara, 193, 
CONJ 2, Alphaville Empresarial, CEP 06465-120, Barueri - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Cumprimento de Sentença por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: que 
nos autos da ação Monitória, em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada por AMC - Serviços 
Educacionais LTDA, foi determinada, nos termos do art. 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por 
EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 10.774,18 (valor em 31/03/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa 
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). Fica 
ainda ADVERTIDO que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 11 de julho de 2019. 

6ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1025569-24.2016.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) LEANDRA CARNEIRO ALVES, CPF 145.890.768-61, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Instituição Paulista Adventista de Educação 
e Assistência Social, para cobrança de R$ 10.552,24 (abril/2016), decorrentes das mensalidades 
vencidas entre Março a Dezembro/2015, oriundas do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais firmado entre as partes. 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 
e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. 

Bia Nóbrega (*)
 
Nas últimas semanas, a falta 

de controle sobre o exercício 
do coaching no Brasil tem 
invadido as mídias. 

Como Executiva de Recur-
sos Humanos, sempre prezei 
pelo rigor acadêmico, seja 
para mim ou no desenvolvi-
mento dos demais colabora-
dores. Como coach, mentora, 
palestrante, conselheira e 
autora, sinto-me obrigada a 
esclarecer todas as dúvidas 
sobre essa questão. O primeiro 
ponto é entender o porquê de 
tudo isso. 

O problema é que o coa-
ching, no Brasil, perdeu o 
signifi cado original. A palavra 
coach, que traduzida signifi ca 
treinador, não é de fato – em 
um processo de coaching, o 
treinador. O coaching é um 
processo em que o coach guia 
o coachee, mas é o coachee 
que determina onde se quer 
chegar e como fará isto. O 
coach não treina, o coach só 
guia, não dá a resposta. 

A melhor defi nição de coa-
ching é um processo instigante 
e criativo, onde o coach inspira 
o coachee a maximizar o seu 
potencial pessoal e profi ssio-
nal. A principal ferramenta é 
a pergunta, nada se ensina. 
Outras ferramentas são para 
autoconhecimento, autorre-
fl exão, nada além disso. 

No mentoring, o profi ssional 
coloca a sua experiência à dis-
posição, para acelerar o apren-
dizado do outro, que também 
é diferente de treinamento. 
Treinamento, ou training, é 
um programa, estruturado de 
transmissão de conhecimento 
ou de desenvolvimento com-
portamental. 

Portanto, ao meu ver, o 
que aconteceu no Brasil é 
que se pegou treinamento, 
mentoring e mais do que isso, 
programas pré formatados de 
desenvolvimento, e nomea-
ram como Coaching. 

Criaram-se inúmeras esco-
las, cobrando milhares de reais 
e tudo isso foi deturpado. Coa-
ching é perguntar, é fazer com 
que o coachee saiba quem se é, 
defi na o que quer e como quer 
alcançar. Nada se ensina, mais 
uma vez eu repito. Inclusive 
eu, quando estou numa ses-
são de coaching e por algum 
motivo eu acabo colocando a 
minha experiência, na mesma 
hora eu falo: “Olha, isso não 
é coaching, isso é mentoring”. 
Porque eu sou “purista” e eu 
tenho este dever. 

Sendo assim, se você quer 
contratar um Coach, procure 
o ICF, que é a maior institui-
ção do mundo, a qual desde o 
início da minha prática como 
coach eu sou afi liada, e que 
determina que no mínimo 
é necessário uma formação 
com alto rigor acadêmico, 100 
horas de prática e mais do 
que tudo seguir um código de 
ética, estar sujeito as sanções 
disciplinares e é por isso que 
eu afi rmo a você: Coach é 
uma profi ssão, é séria e tem 
muito valor. 

 
(*) - Graduada em Psicologia pela USP, 

pós em Administração de Empresas 
pela FGV-SP, é coach, mentora, 

palestrante e atua há mais de 21 anos 
na Área de RH em empresas líderes 

em seus setores 
(www.bianobrega.com.br). 

Entenda a diferença 
entre coaching, 

mentoring e 
treinamento
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O pescado é uma carne 

extremamente delicada 

que exige muita atenção 

em sua conservação 

para não ocasionar 

problemas de saúde

A Secretaria de Agri-
cultura e Abaste-
cimento do Estado 

de São Paulo se preocupa 
desde a qualidade do pei-
xe aos consumidores até 
ideias de preparo com 
novas receitas. O livro 
gratuito “Pescado: Saúde 
e Nutrição” traz todas as 
dicas que você precisa 
(baixe clicando aqui). 

De acordo com a nu-
tricionista Katlly Evillim 
Sousa, da Coordenaria de 
Desenvolvimento do Agro-
negócios (Codeagro) da 
Secretaria, trata-se de um 
alimento muito importante 
com baixo teor de gordura 
saturada e rico em ácido 
graxo poli-insaturado, o 
ômega-3, que auxilia na 
prevenção de doenças car-
diovasculares e com ação 
anti-infl amatória. Segundo 
ela, “o ideal é que o peixe 
esteja presente na nossa 
alimentação por pelo me-
nos duas vezes na semana”. 

Veja abaixo as dicas: 
 • Se preferir o peixe fres-

co, sempre pegue no 
fi m das compras, para 
manter a temperatura; 

 • As escamas devem es-
tar brilhantes; 

 • O odor deve ser suave; 
 • O peixe fresco e o peixe 

congelado contêm os 
mesmos nutrientes se 
mantidos em tempera-
turas adequadas a cada 
tipo; 

 • Na hora da compra 
do peixe congelado 
prestar atenção a sua 
situação. Não compre 
se estiver com água 
acumulada ou cristais 
de gelo, pois pode sig-
nificar que houve o 
descongelamento, pre-
judicando a qualidade; 

 • A validade de qualquer 
peixe fresco, se for con-
gelar, é de três meses; 

 • Na hora do descon-
gelamento SEMPRE 
descongelar dentro da 
geladeira, pois fora pode 
desenvolver micro-or-
ganismos deteriorantes; 

 • Retire o couro/pele an-
tes de cozinhar. Todos 
os nutrientes do peixe 
estão dentro da carne; 

 • Evitar temperos indus-
trializados. Use tem-
peros naturais como a 
salsinha, manjericão, 
coentro, louro etc. 

 • Quando preparado, 
consumir dentro de, 
no máximo, 48h, se 
mantido na geladeira 
(GOV/SP).

Veja agora 10 dicas valiosas 
para conservar de modo 
seguro a carne de peixe

São Paulo, quarta-feira, 17 de julho de 2019Página 6

Especial

“Bomba esculpe o corpo, mas causa: 
problemas no coração, câncer, 
infertilidade, problemas no fígado 
e distúrbios psiquiátricos”. Com 
esse lema, a Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabologia (SBEM) 
lançou a campanha “Bomba, Tô 
Fora”, contra o uso de anabolizantes 
sem recomendação médica

Bruno Bocchini/Agência Brasil 

De acordo com a entidade, o uso de esteroides 
anabolizantes e similares, sem recomenda-
ção médica, dentro e fora do esporte de alto 

rendimento, especialmente por jovens que desejam 
melhorar a aparência e o condicionamento físico, 
deve ser considerado como um problema social e de 
saúde pública.

A SBEM destaca que os esteroides anabolizantes – 
derivados sintéticos da testosterona – utilizados com 
o objetivo de aumentar a massa e a força muscular 
podem causar uma série de problemas de saúde como 
aumento da pressão arterial, elevação do colesterol 
ruim, aumento do risco de tromboses, embolias e in-
farto cardíaco, assim como 
hepatite medicamentosa 
com icterícia (amarelão), 
insuficiência hepática e 
câncer de fígado. No ho-
mem especificamente, 
o esteroide pode causar 
acne, aumento das mamas, 
redução do tamanho e do 
funcionamento dos testí-
culos, impotência sexual, 
infertilidade, aumento da 
próstata e calvície.

“É crescente a utilização 
da testosterona [esteróride 
anabolizante] em homens saudáveis com a pretensão 
da melhora do desempenho sexual, aumento de massa 
muscular e em terapias descritas como antienvelhe-
cimento. Para essas situações, a testosterona não 
está aprovada. O risco do uso pode superar qualquer 
potencial benefício. A testosterona [é indicada] apenas 
para homens com defi ciência e sob estrita supervisão 
médica”, disse o médico endocrinologista Clayton 
Macedo.

Morte de neurônios
Segundo a SBEM, estudos mostram que existe rela-

ção do uso de esteroides anabolizantes com a atrofi a 
do volume do cérebro e morte dos neurônios. Além 
de dependência, o uso dessas drogas pode causar ir-
ritabilidade e agressividade, ansiedade, alteração da 
memória, comportamento sexual de risco, síndrome 
de abstinência na suspensão da droga e alteração da 
percepção da sua imagem corporal.

Endocrinologistas fazem 
campanha contra anabolizantes

Hora do Bico

“É crescente a utilização da testosterona [esteróride anabolizante] em homens saudáveis com a pretensão da 
melhora do desempenho sexual, aumento de massa muscular e em terapias descritas como antienvelhecimento.”

“Em geral a pessoa que tem intenção ou está utili-
zando anabolizante ela quer saber se existe uma dose 
mínima que é considerada segura que, com certeza, 
não vai produzir nenhum problema de saúde. A res-
posta infelizmente é não. Não tem nenhuma dose que 

a gente possa assegurar 
para a pessoa de que ne-
nhuma consequência vai 
ocorrer”, disse o médico 
endocrinologista Roberto 
Zagury. 

Segundo Zagury, com 
frequência os efeitos cola-
terais ocorrem nos testícu-
los e no fígado. “O receptor 
no qual a testosterona se 
liga para induzir os efeitos 
que são desejados, que são 
ganho de massa muscular, 
ele é o mesmo em todas as 

células do corpo, inclusive no fígado e no testículo, onde 
com alguma frequência acontecem efeitos colaterais. 
Não existe uma dose mínima segura”.

Saúde do Homem
Segundo o Ministério da Saúde, os homens, com-

parativamente às mulheres, cuidam menos da saúde 
e apresentam maior índice de mortalidade. Eles têm 
mais excesso de peso, baixo consumo de frutas, de 
legumes e de verduras, alto consumo abusivo de 
bebidas alcoólicas e tabagismo, situações que podem 
estar se refl etindo numa maior mortalidade por doen-
ças do aparelho circulatório, principalmente entre os 
mais velhos. As causas externas de morte, violência e 
acidentes, também atingem mais os homens, predo-
minantemente os mais jovens. 

Comportamentos de risco, como consumo abusivo 
de bebidas alcoólicas, estão associados a falsa auto-
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“Em geral a pessoa que tem intenção ou está utilizando anabolizante quer saber se existe uma dose mínima que 
é considerada segura que, com certeza, não vai produzir nenhum problema de saúde.

A resposta infelizmente é não”.

O risco do uso pode superar qualquer potencial 
benefício.
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percepção de infalibilidade, facilitando a ocorrência 
de acidentes, situações de violência, e de contágio 
de doenças infectocontagiosas como HIV/Aids e 
tuberculose.

Uso de anabolizantes deve ser considerado como
um problema social e de saúde pública.
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3106-4171

Eduardo Moisés

PROFISSIONAIS 
LIBERAIS E 
TRIBUTOS

Algumas profi ssões, 

oriundas da formação 

técnica ou universitária 

em determinada 

área, possibilitam ao 

profi ssional a execução 

de sua atividade como 

empregado ou de forma 

autônoma.

Essa liberdade carac-
teriza o profissional 
liberal, podendo ele 

ser advogado, médico, arqui-
teto, dentista, administrador, 
psicólogo, contador, dentre 
outros. 

O profissional liberal se 
diferencia do profissional 
autônomos pois enquanto 
no primeiro é indispensável 
conhecimento técnico para 
exercer a profi ssão, no se-
gundo não é impreterível  a 
qualifi cação  ofertar produtos 
e serviços sem vínculo em-
pregatício.

A forma como o profi ssional 
liberal exerce sua função é 
que determinará que tipo de 
tributos incidirá sobre seu 
serviço. Se o profi ssional op-
tar em trabalhar com vínculo 
empregatício, terá os impos-
tos retidos pelo contratante, 
além de direito a benefícios 
trabalhistas. Se optar em 
trabalhar de forma autônoma, 
o profi ssional liberal poderá 
prestar o seu serviço como 
pessoa física (PF) ou jurídica 
(PJ), fi cando ao seu critério 
determinada escolha.

Geralmente, a partir de 
um determinado patamar 
de renda, a tributação como 
PF será mais onerosa do que 
como PJ, podendo a primeira 
chegar a 27,5% enquanto 
a tributação como PJ fi ca 
na média dos 16,3%, em 
ambos os casos não consi-
derando as contribuições 
providenciarias. ao escolher 
a tributação como PJ, o pro-
fi ssional liberal tem que levar 
em conta também os custos 
de manutenção de manter 
referida empresa.

Salienta-se que caso o 
profi ssional liberal opte por 
prestar seus serviços de for-
ma autônoma como PF, terá 
que recolher mensalmente o 
carnê leão, obrigatoriedade 
imposta pelo Imposto de 
Renda, que incidirá sobre os 
rendimentos recebidos pelo 
profi ssional liberal de outra 
pessoa física ou do exterior. 
O carnê leão também será 
obrigatório ao profissional 
autônomo, ao cidadão que 
possuir imóveis alugados a 
pessoas físicas, ou àquele 

que receber pensão de pessoa 
física, como a alimentícia, por 
exemplo.

A tabela de tributação do 
carnê leão é progressiva, ou 
seja, as alíquotas aumentam 
ao passo que o rendimento 
do profi ssional cresce. Exis-
te um programa da Receita 
Federal para preenchimento 
de aludido carnê, no qual o 
profi ssional liberal informa 
seus rendimentos até o último 
dia útil do mês seguinte ao 
do recebimento. Se houver 
imposto a ser pago, basta 
imprimir o DARF. Ressalta-se 
que o preenchimento do carnê 
leão não  exime o profi ssional 
de declarar seus rendimentos 
no Imposto de Renda.

Caso o profi ssional liberal 
também receba de pessoa 
jurídica, esse pagamento 
do IR será por retenção na 
fonte, devendo o profi ssional 
solicitar à empresa o informe 
de rendimentos e informá-los 
na sua  declaração de ajuste 
anual.

Há cada ano a Receita cria 
mecanismos para cruzar as 
informações e controlar a 
tributação sobre os rendimen-
tos dos profi ssionais liberais, 
afunilando as informações e 
cruzando o informado pelo 
profi ssional liberal com a de-
claração de seus clientes (por 
isso obrigatório ao profi ssional 
liberal ao emitir o recibo, in-
formar tanto seu CPF quanto 
o do seu cliente). Existem 
também obrigações acessó-
rias especifi cas que facilitam 
a fi scalização pelo Fisco, como 
a Declaração de Serviços Mé-
dicos e de Saúde (Dmed) ou 
a Declaração de Informações 
sobre Atividades Imobiliárias 
(Dimob). Bancos também 
entregam uma obrigação de-
nominada eFinanceira, que, 
certamente, é utilizada como 
meio de controle. 

Portanto, aconselha-se ao 
profi ssional liberal que man-
tenha a sua contabilidade em 
dia, seja pessoa física, através 
do carnê leão, seja pessoa 
jurídica, pagando em dia os 
tributos sobre seus rendimen-
tos a fi m de evitar a malha fi na, 
eventual pagamento de multa 
que varia entre 20 e 150 por 
cento do imposto devido ou 
até mesmo um processo por 
evasão, caso a Receita apure 
fraude ou erro intencional na 
declaração.

FONTE: fenacon.org.br

S CAF - BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.430.238/0001-82 - NIRE 35.300.154.479

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2019.
Ao décimo dia do mês de junho de 2019, às 10:00 horas, na Rua Tabapuã, nº 81, 10º 
andar, Itaim Bibi, CEP: 04533010, na Cidade de São Paulo/SP, reuniram-se os acionis-
tas que representam a totalidade do capital social da Companhia: 1 - Construcciones 
Y Auxiliar De Ferrocarriles, S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.710.258/0001-03, 
Companhia anônima organizada e existente sob as leis da Espanha, com sede e foro 
na cidade de Beasain, província de Guipúzcoa, na Rua José Miguel Iturrioz, nº 26; e 2 
- Caf Diversified Business Development, S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
05.542.324/0001-75, Companhia anônima organizada e existente sob as leis da Espa-
nha, com sede e foro em Zaragoza, na Avenida de Cataluña, nº 299, ambas neste ato 
representadas por seu procurador Sr. José Rogério Lima de Araújo, brasileiro, casado, 
advogado, inscrito nos Quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP) sob o nº 
149.578, e no CPF/MF sob o nº 175.976.708-50, com escritório profissional nesta capi-
tal, na Avenida Angélica nº 688, conjunto 401, Higienópolis, CEP.: 01228-000. Observa-
da à presença da totalidade dos acionistas e dispensadas a convocação prévia pela 
imprensa facultada pelo §4º, artigo 124 da Lei nº 6.404/76, foi convidado para Presiden-
te da mesa o Sr. Renato de Souza Meirelles Neto que, para secretariar a reunião, con-
vidou a mim, Fábio Roberto Lotti, brasileiro, casado, advogado, inscrito nos Quadros da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP) sob o nº 142.444, CPF/MF sob o nº 
640.604.706-00 para, após verificada a regularidade de instalação da sessão, deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: AGE: 1) Deliberar sobre a rerratificação do item 5 da Ata 
de AGE realizada em 01/02/2019, registrada na JUCESP em 20/03/2019, sob o nº 
166.133/19-0, no qual foi informado o NIRE provisório da filial localizada na cidade de 
Cuiabá, Estado do Mato Grosso, para fazer constar a numeração de NIRE definitivo. 2) 
Deliberar sobre a alteração do artigo 7º do Estatuto Social da CAF - Brasil Indústria E 
Comércio S.A., com a finalidade de alterar a estrutura de formação da Diretoria, a qual 
passará a ser composta por um Diretor Presidente e um Diretor Econômico-Finan-
ceiro; 3) Deliberar sobre a reeleição ao cargo de Diretor Presidente, com mandato de 
2 anos, do Sr. Renato de Souza Meirelles Neto, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 
nº 6.382.01 1 SSP/SP, e CPF/MF nº 022.833.718-64 ; 4) Deliberar sobre a designação 
de um novo representante para assumir o cargo de Diretor Econômico-Financeiro, 
com mandato de 2 anos, o Sr. Alessandre Edo Toso, brasileiro, casado, economista, RG 
nº 20.541.199-X SSP/SP, CPF/MF nº 167.779.068-78, residente na Cidade de São Pau-
lo/SP, 5) Deliberar sobre outros assuntos de interesse social. Deliberações por Unani-
midade de votos: 1) A rerratificação do item 5 da Ata de AGE realizada em 01/02/2019, 
registrada na JUCESP em 20/03/2019, sob o nº 166.133/19-0, para fazer constar o 
NIRE definitivo da filial localizada na cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso sob o 
nº 5190037187-2, bem como, ratificar a deliberação tomada no referido ato que alterou 
o endereço da filial localizada na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 02.430.238/0001-54, NIRE 5190037187-2, situada na Rua Barão de 
Melgaço, n 2754, sala 1003C, Edifício Work Tower, Centro Sul, parte, CEP 78020-800 
para a Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, na Avenida Historiador Rubens de 
Mendonça, nº 1894, sala 1006, GAR 107, Edifício Maruanã, Bosque da Saúde, CEP 
78050-000. 2) A alteração do artigo 7º do Estatuto Social da CAF - Brasil Indústria e 
Comércio S.A., com a finalidade de alterar a estrutura de formação da Diretoria, a qual 
passará a ser composta por um Diretor Presidente e um Diretor Econômico-Finan-
ceiro. Em razão da deliberação acima o Capítulo III do Estatuto Social da Companhia 
passa a vigorar com a seguinte redação:  “Capítulo III Da Administração da Compa-
nhia - Artigo 7º - A Companhia será administrada por 2 (dois) membros, acionistas ou 
não, todos residentes no país, eleitos e destituíveis a qualquer tempo por Assembleia 
Geral, na forma da lei, para um mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, sendo 
um Diretor Presidente e um Diretor Econômico-Financeiro, observados os poderes in-
dicados no artigo 9º a seguir.  §1°: Os Diretores poderão ser reeleitos e a investidura no 
cargo será feita por termo lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, assinada 
pelo respectivo Diretor. §2°: Os Diretores poderão receber uma remuneração, a título de 
honorários ou pró-labore, a ser fixada pela Assembleia Geral. Artigo 8º - Ocorrendo 
vacância do cargo de Diretor da Companhia, o substituto, acionista ou não, será desig-
nado pelos demais Diretores, servindo até o término do mandato do Diretor substituído. 
Artigo 9º - Compete ao Diretor Presidente: (i) a representação da Companhia de forma 
institucional; (ii) disseminar os valores e a cultura da Companhia para todos os níveis 
funcionais; (iii) zelar e responder pela imagem institucional da Companhia dentro e fora 
do seu segmento; e (iv) representar a Companhia, em juízo ou fora dele, em todos os 
tribunais, ordinários ou especiais, em todas as instâncias, ativa ou passivamente, pe-
rante quaisquer terceiros e Administrações públicas federais, estaduais e municipais, 
autarquias da administração pública direta ou indireta, empresas públicas em geral, 
inclusive perante empresas privadas, podendo assinar escrituras de qualquer natureza, 
contratos em geral, assumir obrigações e quaisquer documentos ou atos que exonerem 
a Companhia de obrigações para com terceiros, outorgar procurações com cláusula “ad 
judicia” a advogados, para representação da Companhia nas esferas judicial e adminis-
trativa junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, sempre mediante 
autorização expressa das acionistas detentoras da maioria do Capital Social, por carta, 
e-mail ou fac-símile; outorgar procurações “ad negotia” aos agentes aduaneiros, sem-
pre mediante autorização expressa das acionistas detentoras da maioria do Capital 
Social, por carta, e-mail ou fac-símile; receber citações ou intimações judiciais ou extra-
judiciais. §1° - Compete ao Diretor Econômico-Financeiro, nos limites deste Estatuto 
Social, a representação da Companhia, em juízo ou fora dele, em todos os tribunais, 
ordinários ou especiais, em todas as instâncias, ativa ou passivamente, perante quais-
quer terceiros e Administrações públicas federais, estaduais e municipais, autarquias 
da administração pública direta ou indireta, empresas públicas em geral, inclusive pe-
rante empresas privadas, podendo assinar escrituras de qualquer natureza, letras de 
câmbio, cheques, ordens de pagamento, contratos em geral, assumir obrigações, emi-
tir, endossar, caucionar, descontar, sacar, avalizar títulos de emissão da Companhia, 
abrir e encerrar contas bancárias, efetuar saques e movimentação bancária, assinar, 
enfim, todos os papéis de interesse social, inclusive emitir cheques e quaisquer outros 
documentos ou atos que importem em responsabilidade ou obrigação para a Compa-
nhia ou que exonerem a Companhia de obrigações para com terceiros, outorgar procu-
rações com cláusula “ad judicia” a advogados, para representação da Companhia nas 
esferas judicial e administrativa junto aos órgãos públicos federais, estaduais e munici-
pais, sempre mediante autorização expressa das acionistas detentoras da maioria do 
Capital Social, por carta, e-mail ou fac-símile; outorgar procurações “ad negotia” aos 
agentes aduaneiros, sempre mediante autorização expressa das acionistas detentoras 
da maioria do Capital Social, por carta, e-mail ou fac-símile; receber citações ou intima-
ções judiciais ou extrajudiciais. §2° - Os atos a seguir relacionados deverão ser previa-
mente submetidos à aprovação dos acionistas em Assembleia: (i) Aprovação do Plano 
Anual de Negócios que fixará as diretrizes internas da Companhia; (ii) Revisão e deli-
beração anual das contas e demonstrações financeiras preparadas pelos administrado-
res da Companhia; (iii) Aprovação de incorporação, fusão, cisão, transformação, assim 
como a dissolução e liquidação, eleição e destituição de liquidantes e julgamento de 
suas contas; (iv) Elaboração de propostas de aplicação dos resultados e divisão de di-
videndos, incluindo os dividendos percebidos como resultado do exercício; (v) Assina-
tura de contratos entre a Companhia e qualquer dos acionistas ou seus familiares; (vi) 
Prestação de fianças, avais, garantias ou qualquer outro ato em favor de terceiros em 
nome da Companhia; (vii) Outorga de procurações em nome da Companhia, as quais 
deverão mencionar expressamente os poderes conferidos e terão período de validade 
indeterminado, salvo quando o documento expressamente o dispuser, contado a partir 
de sua outorga, com exceção daquelas para fins judiciais, que poderão ser outorgadas 
pelos membros da Diretoria nos termos do item “(i)” do §1°; (viii) Compra e venda de 
imóveis de qualquer natureza, prédios, terrenos, casas, apartamentos, independente-
mente do valor envolvido; (ix) Aquisição e venda de ações ou quotas, bem como qual-
quer tipo de investimento em outras Companhias; e, (x) Pedido Judicial de Recuperação 
Judicial ou Falência. Artigo 10º - A Diretoria terá todos os poderes e atribuições que a 
Lei e o Estatuto Social lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao funciona-
mento regular da Companhia. Artigo 11° - A Diretoria reunir-se-á todas as vezes que 
for necessário ou conveniente, lavrando-se as atas de suas deliberações nos livros 
competentes.” 2) A reeleição ao cargo de Diretor Presidente, com mandato de 2 anos, 
do Sr. Renato de Souza Meirelles, acima qualificado; 3) A designação de novo repre-
sentante para assumir o cargo de Diretor Econômico-Financeiro, com mandato de 2 
anos, o Sr. Alessandre Edo Toso, acima qualificado. Os Diretores acima declaram, sob 
as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, 
por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os 
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, 
ou por crime falimentar, de prevaricação, corrupção ativa ou passiva, concussão, pecu-
lato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas 
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 
Em razão das modificações estatutárias, as acionistas acordam consolidar a versão 
vigente do Estatuto da CAF - Brasil Indústria e Comércio, S.A., a qual se transcreve 
integralmente no Anexo I da presente Ata. Posteriormente foi dada a palavra aos pre-
sentes na Assembleia, a quem dela quisesse fazer uso; não tendo ninguém se manifes-
tado, foi encerrada a ordem do dia. Encerramento - Nada mais havendo a tratar, o Sr. 
Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se 
lavrasse a presente Ata, em livro próprio, que depois de lida e aprovada foi assinada por 
todos os Acionistas presentes. São Paulo, 10/06/2019. Acionistas presentes: Construc-
ciones Y Auxiliar De Ferrocarriles, S.A. p.p. José Rogério Lima de Araújo; CAF Diver-
sified Business Development, S.A., p.p. José Rogério Lima de Araújo. Diretor presen-
te: Sr. Renato de Souza Meirelles Neto (Diretor Presidente).  Certifico que a presente é 
cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Renato de Souza Meirelles Neto - Presiden-
te; Fábio Roberto Lotti - Secretário; Diretor Reeleito: Renato de Souza Meirelles Neto 
- Diretor Presidente, Diretor Eleito: Alessandre Edo Toso - Diretor Econômico-Fi-
nanceiro. JUCESP n° 362. 269/19-1 em  11/07/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secre-
tária Geral. ANEXO I - Ratificação e Consolidação do Estatuto Social da CAF - Bra-
sil Indústria e Comércio S.A. Consolidado Conforme AGE de 10 De Junho De 
2019. Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração Artigo 1º - Sob a deno-
minação de CAF - Brasil Indústria e Comércio S.A., fica constituída uma Companhia 
Anônima que se regerá por este Estatuto e pela legislação vigente que lhe for aplicável. 
Artigo 2º - A Companhia terá sua sede e foro na Cidade de São Paulo/SP, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 02.430.238/0001-82, na Rua Tabapuã, nº 81, 10º andar, Itaim Bibi, 
CEP.: 04533-010, podendo abrir filiais, depósitos ou escritórios em qualquer parte do 
território nacional, a critério da Diretoria. §1º: A Companhia possui filial na Cidade de 
São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.430.238/0004-25, situada na Rua Bres-
ser, s/nº, Abrigo Engenheiro São Paulo, Edifício 2, Parte 1 - Brás, CEP.: 03053-000. §2º: 
A Companhia possui filial na Cidade de Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
02.430.238/0005-06, na Avenida Ernesto Neugebauer, nº 1.985, Parte, Humaitá, CEP.: 
90250-140. §3º: A Companhia possui filial na Cidade de Hortolândia/SP, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 02.430.238/0006-97, situada na Avenida Ytamaraka, s/n°, Gleba A 
- Sítio Sant’ana, Boa Vista, CEP.: 13184-852. §4º: A companhia possui filial localizada 
na Cidade de São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0009-30, situada 
na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 200 (parte) Pátio da CPTM Lapa BP 
420.3730 - Lapa, CEP.: 05092-040. §5º: A companhia possui filial localizada na Cidade 
de Jaboatão dos Guararapes/PE, CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0010-73, situada na 
Rua São José, 860 - Cavaleiro, CEP.: 54210-570. §6º: A companhia possui filial locali-
zada na Cidade de Osasco/SP, CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0012-35, situada na Rua 
General Manoel Azambuja Brilhante, nº 55, Parte, Presidente Altino, CEP.: 06010-160. 
§7º: A companhia possui filial localizada na Cidade de Cuiabá/MT, na Avenida Historia-
dor Rubens de Mendonça, nº 1894, Sala 1006, GAR 107, Edifício Maruanã, Bosque da 
Saúde, CEP: 78050-000. §8º: A companhia possui filial localizada na Contagem/MG, 
CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0013-16, no Pátio de Eldorado, Via Expressa de Conta-
gem, 1889 parte, Água Branca, CEP.: 32370-485. Artigo 3º - O objeto da Companhia 

será: (i) Fabricação, construção, industrialização, transformação, reparação, manuten-
ção, instalação, montagem, modernização, compra, venda, aquisição, alienação, impor-
tação e exportação, transmissão, cessão, distribuição, arrendamento, projetos, explora-
ção ou qualquer outra forma de comercialização: (i.1) de todo e qualquer tipo de trem, 
locomotiva, vagão, veículos, ferroviários e metroviários em geral; (i.2) de todo tipo de 
componentes, elementos, peças, acessórios, equipamentos, materiais fixos ou móveis 
e bens destinados a realização de atividade de transporte e mobilidade de qualquer tipo, 
inclusive simuladores (cabine e sistemas de informática para treinamento de conduto-
res); (i.3) de todo tipo de comissionamento, integrações, sistemas e operação de siste-
mas ferroviários e metroferroviários em geral, bem como de seus componentes, inclusi-
ve sinalização e componentes; (i.4) de todo tipo de produtos, bens e elementos próprios 
das indústrias metalúrgicas, siderúrgicas, plásticas, de caldeiraria e carpintaria; (i.5) de 
todo tipo de maquinário industrial, máquinas-ferramentas, maquinário de obras públicas; 
(i.6) de todo tipo de produtos, bens e elementos relacionados a atividade e as industrias 
elétricas, eletrônicas de informática e de defesa; (i.7) de todo tipo de elementos, e bens 
materiais que tenham o caráter de auxiliares, complementares ou derivados das ativida-
des compreendidas nos §s anteriores. (ii) Prestação de serviços de todos os tipos e, em 
geral os de estudo, assessoria, engenharia, treinamentos; (iii) A realização de todos os 
tipos de atividades industriais, comerciais financeiras, de serviços que tenham relação 
direta ou indireta com as atividades descritas nos itens anteriores; (iv) A participação em 
outras Companhias, comerciais ou civis, como sócia, acionista ou quotista; (v) Aquisi-
ção, a qualquer título, de direitos para exploração, desenvolvimento, operação, adminis-
tração, de empresas comerciais ou industriais, incluindo todo tipo de fábrica, planta, 
armazém e negócios em geral; (vi) Representação de terceiros, como agente comercial, 
representante, distribuidor, agente mediador, relativo a todo e qualquer tipo de bens e 
produtos; (vii) Aquisição, a qualquer título, de direitos sobre marcas e patentes, dese-
nhos e modelos industriais, nomes comerciais, bem como prestação de serviços e as-
sistência técnica relativa aos conceitos deste inciso; (viii) Prestação de serviços, asses-
soria comercial e assistência técnica dentro e fora do território nacional para todo e 
qualquer tipo de trem, locomotiva, vagão, veículos ferroviários em geral, bem como de 
seus componentes, peças, acessórios e equipamentos; (ix) Prestação de serviços de 
locação por conta própria ou por conta de terceiros; e (x) Prestação de serviços de 
construção, recomposição, recuperação, manutenção preventiva, preditiva ou corretiva 
de infraestrutura de vias permanente de tráfego ferroviário, metroferroviário ou rodoviá-
rio. Artigo 4º - A Companhia terá duração por prazo indeterminado. Capítulo II - Do 
Capital Social e Ações - Artigo 5º - O Capital Social é de R$ 629.374.720,00, total-
mente integralizado, dividido em 629.374.720,00 ações ordinárias nominativas, com o 
valor nominal de R$ 1,00 cada uma, conforme a seguinte composição: R$7.425.000,00, 
correspondentes a 7.425.000 ações, pertencentes à acionista Construcciones Y Auxiliar 
de Ferrocarriles S.A., R$ 621.949.720, correspondentes a 621.949.720 ações, perten-
centes à acionista Caf Diversified Business Development, S.A. §1°: As ações poderão 
ser representadas por certificados, assinados por 2 diretores em exercício, podendo 
haver certificado múltiplo de ações. §2°: Adotado o sistema de emissão de certificados 
para representar as ações, fica estabelecido que as ações ordinárias serão sempre 
nominativas. §3°: Caberá ao Conselho de Administração, se houver, autorizar a manu-
tenção das ações ordinárias em conta de depósito na instituição financeira que designar. 
§4°: Os acionistas terão direito de preferência para a subscrição do aumento de Capital 
Social, na proporção do número total de ações que possuírem. Tal direito deverá ser 
exercido no prazo de 30 dias a contar da primeira publicação da deliberação do aumen-
to. Não sendo observado o prazo, o acionista decairá nesse direito. Artigo 6º - As ações 
são indivisíveis e cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações das Assem-
bleias Gerais. Capítulo III Da Administração da Companhia -Artigo 7º - A Companhia 
será administrada por 2 membros, acionistas ou não, todos residentes no país, eleitos e 
destituíveis a qualquer tempo por Assembleia Geral, na forma da lei, para um mandato 
de 2 anos, permitida a reeleição, sendo um Diretor Presidente e um Diretor Econômico-
Financeiro, observados os poderes indicados no artigo 9º a seguir. §1°: Os Diretores 
poderão ser reeleitos e a investidura no cargo será feita por termo lavrado no Livro de 
Atas das Reuniões da Diretoria, assinada pelo respectivo Diretor.§2°: Os Diretores po-
derão receber uma remuneração, a título de honorários ou pró-labore, a ser fixada pela 
Assembleia Geral. Artigo 8º - Ocorrendo vacância do cargo de Diretor da Companhia, 
o substituto, acionista ou não, será designado pelos demais Diretores, servindo até o 
término do mandato do Diretor substituído. Artigo 9º - Compete ao Diretor Presidente: 
(i) a representação da Companhia de forma institucional; (ii) disseminar os valores e a 
cultura da Companhia para todos os níveis funcionais; (iii) zelar e responder pela ima-
gem institucional da Companhia dentro e fora do seu segmento; e (iv) representar a 
Companhia, em juízo ou fora dele, em todos os tribunais, ordinários ou especiais, em 
todas as instâncias, ativa ou passivamente, perante quaisquer terceiros e Administra-
ções públicas federais, estaduais e municipais, autarquias da administração pública di-
reta ou indireta, empresas públicas em geral, inclusive perante empresas privadas, po-
dendo assinar escrituras de qualquer natureza, contratos em geral, assumir obrigações 
e quaisquer documentos ou atos que exonerem a Companhia de obrigações para com 
terceiros, outorgar procurações com cláusula “ad judicia” a advogados, para representa-
ção da Companhia nas esferas judicial e administrativa junto aos órgãos públicos fede-
rais, estaduais e municipais, sempre mediante autorização expressa das acionistas de-
tentoras da maioria do Capital Social, por carta, e-mail ou fac-símile; outorgar 
procurações “ad negotia” aos agentes aduaneiros, sempre mediante autorização ex-
pressa das acionistas detentoras da maioria do Capital Social, por carta, e-mail ou fac-
símile; receber citações ou intimações judiciais ou extrajudiciais. §1° - Compete ao Dire-
tor Econômico-Financeiro, nos limites deste Estatuto Social, a representação da 
Companhia, em juízo ou fora dele, em todos os tribunais, ordinários ou especiais, em 
todas as instâncias, ativa ou passivamente, perante quaisquer terceiros e Administra-
ções públicas federais, estaduais e municipais, autarquias da administração pública di-
reta ou indireta, empresas públicas em geral, inclusive perante empresas privadas, po-
dendo assinar escrituras de qualquer natureza, letras de câmbio, cheques, ordens de 
pagamento, contratos em geral, assumir obrigações, emitir, endossar, caucionar, des-
contar, sacar, avalizar títulos de emissão da Companhia, abrir e encerrar contas bancá-
rias, efetuar saques e movimentação bancária, assinar, enfim, todos os papéis de inte-
resse social, inclusive emitir cheques e quaisquer outros documentos ou atos que 
importem em responsabilidade ou obrigação para a Companhia ou que exonerem a 
Companhia de obrigações para com terceiros, outorgar procurações com cláusula “ad 
judicia” a advogados, para representação da Companhia nas esferas judicial e adminis-
trativa junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, sempre mediante 
autorização expressa das acionistas detentoras da maioria do Capital Social, por carta, 
e-mail ou fac-símile; outorgar procurações “ad negotia” aos agentes aduaneiros, sempre 
mediante autorização expressa das acionistas detentoras da maioria do Capital Social, 
por carta, e-mail ou fac-símile; receber citações ou intimações judiciais ou extrajudiciais. 
§2° - Os atos a seguir relacionados deverão ser previamente submetidos à aprovação 
dos acionistas em Assembleia: (i) Aprovação do Plano Anual de Negócios que fixará as 
diretrizes internas da Companhia; (ii) Revisão e deliberação anual das contas e demons-
trações financeiras preparadas pelos administradores da Companhia; (iii) Aprovação de 
incorporação, fusão, cisão, transformação, assim como a dissolução e liquidação, elei-
ção e destituição de liquidantes e julgamento de suas contas; (iv) Elaboração de propos-
tas de aplicação dos resultados e divisão de dividendos, incluindo os dividendos perce-
bidos como resultado do exercício; (v) Assinatura de contratos entre a Companhia e 
qualquer dos acionistas ou seus familiares; (vi) Prestação de fianças, avais, garantias ou 
qualquer outro ato em favor de terceiros em nome da Companhia; (vii) Outorga de pro-
curações em nome da Companhia, as quais deverão mencionar expressamente os po-
deres conferidos e terão período de validade indeterminado, salvo quando o documento 
expressamente o dispuser, contado a partir de sua outorga, com exceção daquelas para 
fins judiciais, que poderão ser outorgadas pelos membros da Diretoria nos termos do 
item “(i)” do Parágrafo Primeiro deste artigo; (viii) Compra e venda de imóveis de qual-
quer natureza, prédios, terrenos, casas, apartamentos, independentemente do valor 
envolvido; (ix) Aquisição e venda de ações ou quotas, bem como qualquer tipo de inves-
timento em outras Companhias; e,(x) Pedido Judicial de Recuperação Judicial ou Falên-
cia. Artigo 10º - A Diretoria terá todos os poderes e atribuições que a Lei e o Estatuto 
Social lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da 
Companhia. Artigo 11° - A Diretoria reunir-se-á todas as vezes que for necessário ou 
conveniente, lavrando-se as atas de suas deliberações nos livros competentes. Capítu-
lo IV Do Conselho Fiscal- Artigo 12º - A Companhia terá um Conselho Fiscal não 
permanente, o qual somente será instalado, pela Assembleia Geral, a pedido dos acio-
nistas, na forma da legislação vigente. §1°: No caso de sua instalação, a Assembleia 
Geral elegerá três membros efetivos a três suplentes, acionistas ou não, para comporem 
o Conselho Fiscal, o qual terá as atribuições definidas em lei. §2°: As remunerações dos 
membros do Conselho Fiscal serão fixadas pela Assembleia Geral que os eleger. Artigo 
13º - Os membros do Conselho Fiscal, no exercício das funções que lhes são atribuídas 
em lei, perceberão os honorários fixados pela Assembleia Geral que os eleger. Capítulo 
V Da Assembleia Geral -Artigo 14º - A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á anual-
mente, dentro dos 4 primeiros meses após o termino do exercício social, para discutir e 
deliberar sobre as contas da Diretoria, balanço e parecer do Conselho Fiscal, quando 
houver, relativos ao exercício findo, e eleger os membros da Diretoria, quando for o caso. 
Artigo 15º - A AGE será convocada em todos os casos para os fins previstos em lei, 
além daqueles previstos neste Estatuto, especialmente os do artigo 9º, §1°. Artigo 16º 
- As Assembleias Gerais serão instaladas e presididas pelo Diretor-Presidente, que con-
vidará para secretário um dos acionistas presentes e, no caso de ausência, por quem a 
Assembleia designar. Capítulo VI Do Exercício Social, Lucros e sua Distribuição - 
Artigo 17º - O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 18º 
- Os lucros líquidos do exercício, regularmente apurados no balanço geral levantado no 
término do exercício, feitas as necessárias deduções de amortizações e depreciações 
dos bens fixos e das provisões, serão assim distribuídos: (i) 5% para o fundo de Reser-
va Legal até atingir 20% do Capital Social; (ii) gratificação à Diretoria, satisfeito o dispos-
to pelos artigos 152 e 202 da Lei nº 6.404/76; (iii) dividendos anuais nos termos fixados 
em Assembleia Geral, excluídos o valor constituído para o fundo de reserva legal e a 
gratificação à Diretoria. § Único - A Companhia poderá levantar Balanços intermediários 
em períodos inferiores a um ano, inclusive mensalmente. Os lucros líquidos dos perío-
dos inferiores ao exercício, regularmente apurados no balanço geral levantado no térmi-
no do período, feitas as necessárias deduções de amortizações e depreciações dos 
bens fixos e das provisões, serão distribuídos entre reservas, remuneração de Diretores 
e dividendos aos acionistas, de acordo com o previsto no Artigo 18 do presente estatuto. 
Capítulo VII Da Liquidação da Companhia - Artigo 19º - A Companhia será liquidada 
nos casos previstos em lei e por determinação da Assembleia Geral. Artigo 20º - A 
Assembleia Geral que decidir a liquidação determinará sua forma, elegendo os liquidan-
tes e o Conselho Fiscal que funcionará nesta fase, fixando os respectivos honorários. 
Capítulo VIII Disposições Gerais e Transitórias - Artigo 21º - As questões omissas 
neste estatuto serão decididas de acordo com o disposto na Lei nº 6.404/76 e demais 
leis em vigor. Capítulo IX Da Cláusula de Desimpedimento - Artigo 22º - Para os 
efeitos do disposto no Inciso III do Artigo 38, da Lei nº. 4.726, de 13.07.1965, bem 
como do contido no Inciso IV do Artigo 53 do Decreto nº 1.800, de 30.01.1996 e dos 
Parágrafos 1º e 2º do Artigo 147, da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976, com as alterações 
propostas pela lei 9.457, de 5 de maio de 1997, os acionistas, seus representantes 
legais e os diretores declaram, através deste instrumento, não estarem envolvidos em 
qualquer ação criminal ou violação legal que impeça o exercício, por qualquer deles, 
de atividade mercantil, firmando, todos, o presente instrumento e a declaração dele 
constante, cientes de que, em caso de sua comprovada falsidade, será nulo de pleno 
direito perante o registro do comércio o ato a que se integra esta declaração, bem 
como os atos subsequentes, nela baseados, sem prejuízo das sanções penais a que 
estiverem sujeitos os que falsamente declararam seu desimpedimento. 

A Agência Brasileira de 
Desenvolvimento In-
dustrial (ABDI) abriu 

uma consulta pública para 
ouvir empresários, traba-
lhadores, pesquisadores e 
interessados sobre que po-
líticas são necessárias para 
estimular a digitalização da 
economia brasileira. Este 
processo inclui o emprego 
de tecnologias da informação 
e da comunicação nas ativi-
dades econômicas, como na 
automação de processos ou 
vendas utilizando comércio 
eletrônico, entre outros.

As contribuições podem 
ser apresentadas até o dia 
24 deste mês. Um formulário 
foi disponibilizado para que 
os interessados respondam 
a perguntas de modo a ofe-
recer respostas a questões 
propostas pela ABDI. O órgão 
vem se reunindo com atores 
diversos para identifi car os 
obstáculos à digitalização da 
economia brasileira. A partir 
desse diálogo, realizado em 
reuniões e eventos, a sonda-
gem foi estruturada abran-
gendo uma série de temas, 
como: infraestrutura, capital 
humano, privacidade e segu-
rança, tributação, regulação 
e tecnologia.

Em cada um desses tópicos 
os participantes são instados 
a indicar que tipo de políticas 
públicas são mais adequadas. 
Que tipo de leis, normas ou 
iniciativas de entes públicos 
podem facilitar a adoção de 
tecnologias digitais? Deve 
haver alguma tributação, e, 
caso sim, em que tipo de bem 
ou serviço? Temas como esses 
perpassam o debate sobre o 
desafi o desse processo.

Segundo o coordenador de 
economia digital da ABDI, 
Rodrigo Rodrigues, o processo 
de digitalização envolve três 
movimentos. O primeiro está 
relacionado à infraestrutura 
(sejam as redes por cabo, 
rádio ou satélite). O segundo 
diz respeito à conectividade, 
necessária para tecnologias do 
futuro, como drones, carros 
autônomos e outros. O tercei-
ro envolve a criação de novos 
modelos de negócios tanto na 
indústria quanto nos serviços.

Para Rodrigues, um dos 
desafi os é qualifi car a expe-
riência das pessoas, ainda 
muito centrada no uso de 
redes sociais ou do consumo 
de conteúdo audiovisual. “A 
gente sabe hoje que embora 
as pessoas sejam muito co-
nectadas existe um problema 
vinculado a capital humano 
porque estamos centrados 
em Whatsapp e no Youtube. 
Precisamos melhorar as ha-
bilidades, como programação, 
criativdade e pensamento 
analítico, entre outras”, des-
taca (ABr).

Consulta pública 
abre espaço para 
opiniões sobre 

economia digital

O Banco da Inglaterra anun-
ciou que o matemático britâ-
nico Alan Turing (1912-1954) 
será homenageado e terá seu 
rosto estampado nas notas de 
50 libras do país. O “pai da 
computação” foi selecionado 
dentre uma lista com mais 
de 200 mil nomes. De acordo 
com a entidade, as novas cé-
dulas começarão a circular em 
2021. Além de homenagem, a 
medida também é uma repa-
ração póstuma, já que Turing, 
responsável por decifrar os 
códigos nazistas na Segunda 
Guerra Mundial, foi perseguido 
após o confl ito por homosse-
xualidade. 

Na época, por ser crime 
manter relações sexuais com 
pessoas do mesmo sexo, o 
matemático foi demitido, em 
1952, e castrado quimicamen-
te. Somente em 2013, 61 anos 
após sua morte, ele chegou a 
ser perdoado pela rainha Eli-
zabeth II. Nascido em 1912, 
em Londres, Turing morreu 
em Manchester, aos 43 anos. 
Ele é considerado um dos mais 
brilhantes matemáticos de 
sua geração, além de pioneiro 
da ciência da computação e 

O matemático Alan Turing, 

considerado o pai da computação. 

‘Pai da computação’ 
estampará notas de 50 libras

inteligência artifi cial.
Durante a Segunda Guerra 

Mundial, trabalhou em nome 
da inteligência britânica no 
centro de criptoanálise de 
Bletchley Park, criando uma 
série de técnicas para decifrar 
os códigos da Alemanha nazis-
ta, incluindo os gerados pela 
máquina Enigma. Em 2014, 
sua vida foi contada no fi lme 
“O Jogo da Imitação”. O rosto 
de Alan Turing irá substituir 
as imagens dos cientistas Mat-
thew Boulton (1728-1809) e 
James Watt (1736-1819), que 
dividem a atual nota (ANSA).
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OSA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 11.964.439/0001-50

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em reais)
Balanços patrimoniais

Balanços patrimoniais

Demonstrações do resultado

ç ( p )
Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Fernando Victor Manchon Barbanova - Contador
 CPF 388.037.768-50 - CRC - 1SP291653/O-3

“As demonstrações financeiras completas, acompanhadas 
do Relatório da Grant Thornton Auditores Independentes,

encontram-se à disposição na sede da Companhia.”

 Controladora Consolidado
Ativo circulante 2018 2017 2018 2017
Caixa e equivalentes
  de caixa 2.091.276 2.859.619 2.454.770 3.316.632
Contas a receber - - 2.880.398 1.190.620
Tributos a recuperar - - 5.444 -
Outros ativos 166 12.967 580.621 883.581
Total do ativo circulante 2.091.442 2.872.586 5.921.233 5.390.833
Ativo não circulante 25.561.920 26.101.504 23.015.993 26.662.301
Mútuos com partes relacionadas - - 17.772 780.288
Investimentos 25.561.920 26.101.504 - 1.600.475
Imobilizado - - 1.012.617 1.909.991
Intangível - - 21.985.604 22.371.547
Total do ativo 27.653.362 28.974.090 28.937.226 32.053.134

 Controladora Consolidado
Passivo circulante 2018 2017 2018 2017
Fornecedores - - 389.293 283.211
Obrigações trabalhistas - - 265.398 167.314
Obrigações tributárias 4.130 2.458 331.538 333.713
Adiantamentos de clientes - - 233.430 22.000
Outras contas a pagar - 24.864 24.853 677.310
Total do passivo circulante 4.130 27.322 1.244.512 1.483.548
Passivo não circulante 35.003 - 35.003 1.488.407
Mútuos com partes relacionadas - - - 1.488.407
Adiantamento para futuro
   aumento de capital 35.003 - 35.003 -
Patrimônio líquido 27.614.229 28.946.768 27.657.711 29.081.179
Capital social 30.486.669 30.486.669 30.486.669 30.486.669
Ações em tesouraria (77.834) (77.834) (77.834) (77.834)
AFAC - 35.003 - 35.003
Lucros acumulados (2.794.606) (1.497.070) (2.794.606) (1.497.070)
Patrimônio líquido atribuído aos
 sócios controladores 27.614.229 28.946.768 27.614.229 28.946.768
Participação de sócios
não controladores - - 43.482 134.411
Total do passivo
 e patrimônio líquido 27.653.362 28.974.090 28.937.226 32.053.134

 Controladora Consolidado
Receita operacional 2018 2017 2018 2017
líquida - - 11.260.785 7.973.711
  Custos - - (495.747) (329.025)
Lucro bruto - - 10.765.038 7.644.686
Receitas (despesas) operacionais 
  Despesas administrativas, 
comerciais e gerais (255.766) (37.120) (9.821.854) (7.840.054)
  Resultado de
 equivalência patrimonial (96.047) (1.797.665) - -
  Outros resultados
     de equivalência (952.638) (257.715) (952.638) -
  Outras receitas
   (despesas) operacionais (583) - (1.241.958) (534.898)

Demonstrações do
Resultado Abrangente

Demonstrações
das mutações
do patrimônio líquido

 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
(Prejuízo) Lucro líquido
  do exercício (1.297.536) (1.896.183) (1.361.676) (1.445.099)
Resultado abrangente
 do exercício (1.297.536) (1.896.183) (1.361.676) (1.445.099)
Resultado atribuído aos: 
  Sócios controladores   (1.297.536) (1.896.183)
  Sócios não controladores   (64.140) 451.084
   (1.361.676) (1.445.099)

 Controladora Consolidado
Das atividades operacionais 2018 2017 2018 2017
Prejuízo antes do IR e da CS (1.129.507) (1.858.544) (950.897) (443.819)
Ajustes para conciliar o lucro às disponibilidades
 geradas pelas atividades operacionais 
 Depreciação - - 148.811 218.212
 Amortização -  - 385.942 199.218
 Valor residual na baixa
 de ativo imobilizado - - 903.914 700.677
 Baixa por perdas no ativo intangível - - - 1.229.472
 Resultado de equivalência
 patrimonial 96.047 1.797.665 - -
 Outros resultados
 de equivalência 952.638 257.715 - -
  (80.822) 196.836 487.770 1.903.760
(Aumento)/Redução das  contas do ativo 
 Contas a receber - - (1.689.778) 82.816
 Tributos a recuperar - 4.235 (5.444) 6.025
 Estoques - - - 11.108
 Depósitos judiciais - - - 4.487
 Outros ativos 12.801 (12.968) 302.960 (295.900)
Aumento/(Redução) das contas do passivo 
 Fornecedores - - 106.082 (201.768)
 Obrigações trabalhistas - - 98.084 (75.756)
 Obrigações tributárias 1.672 (5.680) (2.175) (201.147)
 Adiantamentos de clientes - - 211.430 677.310
 Outras contas a pagar (24.864) 24.864 (652.457) -
Caixa gerado pelas
 atividades operacionais (91.213) 207.287 (1.143.528) 1.910.935

    Lucros/  Participação Total do
 Capital Ações em   (Prejuízos)  de Não Con- Patrimônio Liquido
 social tesouraria AFAC  acumulados Total troladores Consolidado
Saldos em 31/12/2016 30.486.669 - - 399.113 30.885.782 47.510 30.933.292
Prejuízo do exercício - - - (1.896.183) (1.896.183) 86.901 (1.809.282)
Resultado abrangente - (77.834) - - (77.834) - (77.834)
AFAC - - 35.003 - 35.003 - 35.003
Saldos em 31/12/2017 30.486.669 (77.834) 35.003 (1.497.070) 28.946.768 134.411 29.081.179
Prejuízo do exercício - - - (1.297.536) (1.297.536) (64.140) (1.361.676)
Participação em Controlada Indireta - - - - - (26.789) (26.789)
Devolução de aporte para futuro aumento de capital - - (35.003) - (35.003) - (35.003)
Saldos em 31/12/2018 30.486.669 (77.834) - (2.794.606) 27.614.229 43.482 27.657.711

Despesas com IR e CS (168.029) (37.639) (410.779) (1.001.280)
Caixa líquido gerado pelas
 atividades operacionais (259.242) 169.648 (1.554.307) 909.655
Das atividades de investimentos 
 Aportes para futuro
 aumento de capital (509.101) (6.449.555) - (1.596.465)
Efeito de inclusão
 de controladas indiretas - - 1.600.475 -
 Aquisição de imobilizado - - (155.351) 263.982
 Adição de Intangível - (90.835) - (844.764)
Caixa líquido consumido nas atividades
de investimentos (509.101) (6.540.390) 1.445.124 (2.177.247)
Das atividades de financiamentos 
 Mútuo com partes relacionadas - 6.446.557 (725.891) 708.119
 Empréstimos para franqueados - 38.444 - 208.444
 Distribuição de dividendos - - - 737.047
 Outras movimentações - - (26.789) (364.183)
 Ações em tesouraria - (77.834) - (77.834)
Caixa líquido (consumido)/gerado nas
 atividades de financiamentos - 6.407.167 (752.680) 1.211.593
Redução líquida de caixa
 e equivalentes de caixa (768.343) 36.425 (861.863) (55.999)
Caixa e equivalentes de caixa 
 No início do exercício 2.859.619 2.823.194 3.316.632 3.372.631
 No final do exercício 2.091.276 2.859.619 2.454.770 3.316.632
Redução líquida de caixa
 e equivalentes de caixa (768.343) 36.425 (861.862) (55.999)

Resultado antes do resultado
  financeiro e impostos (1.305.034) (2.092.500) (1.251.412) (730.266)
Resultado financeiro 
  Receitas financeiras 181.979 265.482 451.405 403.561
  Despesas financeiras (6.452) (31.526) (150.890) (117.114)
 175.527 233.956 300.515 286.447
Prejuízo antes
  do IR e da CS (1.129.507) (1.858.544) (950.897) (443.819)
  IR e contribuição social (168.029) (37.639) (410.779) (1.001.280)
Prejuízo do exercício (1.297.536) (1.896.183) (1.361.676) (1.445.099)
Resultado atribuído aos: 
  Acionistas controladores   (1.297.536) (1.896.183)
  Acionistas não controladores   (64.140) 451.084
   (1.361.676) (1.445.099)

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 0

2B
F-

65
18

-0
79

D
-1

4A
8.



Página 8 São Paulo, quarta-feira, 17 de julho de 2019

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

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - 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:
HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/235.FLS.113 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (20/10/1995), residente e do-
miciliado Rua Pimentel de Távora, 08, casa 01, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Pereira dos Santos e de Lucileide dos Santos 
Pereira. EDILANE MOTA MACÊDO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Vitória da Conquista, Estado da Bahia (CN:LV.A/044.FLS.103-BARRA DO CHOÇA/BA), 
Vitória da Conquista, BA no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e noventa 
(16/02/1990), residente e domiciliada Rua Pimentel de Távora, 08, casa 01, Jardim Nos-
sa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edmilson Aurelino Macêdo 
e de Maria Cleide de Jesus Mota.

ROBERTO FERREIRA DE PAIVA FILHO, estado civil divorciado, profi ssão assistente 
administrativo, nascido em São Bernardo do Campo, neste Estado, São Bernardo do 
Campo, SP no dia dezesseis de maio de mil novecentos e setenta e oito (16/05/1978), 
residente e domiciliado Rua Joaquim Meira de Siqueira, 443, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Ferreira de Paiva e de Maria 
Aparecida Barros de Paiva. PATRICIA BORGES ORTEGA, estado civil divorciada, 
profi ssão secretária, nascida em Subdistrito Jardim Paulista, nesta Capital, São Paulo, 
SP no dia oito de setembro de mil novecentos e setenta e nove (08/09/1979), resi-
dente e domiciliada Rua Joaquim Meira de Siqueira, 443, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Gobi Ortega e de Maria Aparecida 
Borges Ortega.

JÉFFERSON MARIANO DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão cozinheiro, nas-
cido em Mauá, neste Estado, Mauá, SP no dia vinte e quatro de janeiro de mil novecen-
tos e oitenta (24/01/1980), residente e domiciliado Travessa Losango Caqui, 04, casa 
02, Vila Eliete, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Mariano de Souza e de 
Matilde Toledano de Souza. SIMÔNE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA, estado civil sol-
teira, profi ssão assistente comercial, nascida em Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital 
(CN:LV.A/159.FLS.229-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia nove de março de 
mil novecentos e oitenta e três (09/03/1983), residente e domiciliada Travessa Losango 
Caqui, 04, casa 02, Vila Eliete, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Valmy Ale-
xandrino de Oliveira e de Maria Ires da Silva Oliveira.

RODRIGO COSTA GADELHA, estado civil solteiro, profi ssão designer gráfi co, nascido 
em Fortaleza, Estado do Ceará (CN:LV.A/A ESPECIAL.FLS.113V-CASCAVEL/CE), For-
taleza, CE no dia dezenove de abril de mil novecentos e noventa e dois (19/04/1992), 
residente e domiciliado Rua Antônio Gandini, 29, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Robson Gadelha dos Santos e de Maria Ilma da Silva Costa. STEFANI ADOMAITE 
MAGALHÃES BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de monitoria, nascida 
em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/353.FLS.069V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia doze de agosto de mil novecentos e noventa e nove (12/08/1999), 
residente e domiciliada Rua Antônio Gandini, 29, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Marcio Adomaite Barbosa e de Kelly Cristina Magalhães Barbosa.

LEANDRO FERNANDES DELINARDO, estado civil solteiro, profi ssão segurança, nas-
cido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A 050.FLS.157-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e três de março de mil novecentos e oitenta e seis (23/03/1986), 
residente e domiciliado Rua Baltazar Vidal, 27, casa 01, Jardim Nossa Senhora do Car-
mo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edison Italo Delinardo e de Maria de Lourdes 
Fernandes Delinardo. FRANCISCA CLAUDIA ALVES DE SOUZA, estado civil divor-
ciada, profi ssão autônoma, nascida em Ipu, Estado do Ceará, Ipu, CE no dia trinta de 
março de mil novecentos e noventa (30/03/1990), residente e domiciliada Rua Baltazar 
Vidal, 27, casa 01, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Maria de Fatima Alves de Souza.

CLAUDIO MARQUES DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão analista de segu-
rança, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de fevereiro de 
mil novecentos e oitenta e sete (21/02/1987), residente e domiciliado Avenida Pires do 
Rio, 4114, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Lopes dos Santos 
Carvalho e de Maria das Graças Marques da Costa Carvalho. MARIANA TOLEDO DE 
ABREU, estado civil solteira, profi ssão gerente de projetos, nascida em São Bernardo 
do Campo, neste Estado, São Bernardo do Campo, SP no dia vinte e oito de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e oito (28/12/1988), residente e domiciliada Rua General 
Câmara, 310, apartamento 03, Vila Humaitá, 1º Subdistrito de Santo André, neste Esta-
do, SP, fi lha de Luiz Sergio de Abreu e de Alice Toledo Rodovalho.”Cópia Enviada pelo 
Ofi cial de R.C.P.N do 1º Subdistrito de Santo André, neste Estado”

JOSÉ DOS SANTOS MENDES, estado civil viúvo, profi ssão gráfi co, nascido em neste 
Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e quarenta 
e nove (25/12/1949), residente e domiciliado Rua Almadina, 32, A, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Florestano Nogueira Mendes e de Marcilia dos Santos Mendes. MA-
RIA EUGÊNIA PEREIRA SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão costureira, nas-
cida em Itagimirim, Estado da Bahia, Itagimirim, BA no dia vinte e quatro de setembro 
de mil novecentos e sessenta (24/09/1960), residente e domiciliada Rua Almadina, 46, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Diolina Pereira Soares.

KEVIN OLIVER SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão bombeiro 
civil, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/123.FLS.024-BE-
LENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia oito de junho de mil novecentos e noventa 
e quatro (08/06/1994), residente e domiciliado Rua Miguel Barreda, 174, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Rogerio dos 
Santos e de Eliana Silva de Souza. MARIA EDUARDA FURTADO DE LACERDA, 
estado civil solteira, profi ssão camareira, nascida em Florianópolis, Estado de Santa 
Catarina (CN:LV.A/169.FLS.213-1º OFÍCIO DE FLORIANÓPOLIS/SC), Florianópo-
lis, SC no dia vinte e oito de julho de mil novecentos e noventa e oito (28/07/1998), 
residente e domiciliada Rua Miguel Barreda, 174, Conjunto Residencial José Boni-
fácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fabio Pablo Augusto de Lacerda e de 
Rosilda Furtado de Sousa.

ALVARO PAULINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão policial militar, nascido em 
Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV-A 075,FLS.099-CAMBUCI/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e oitenta e oito (26/05/1988), residente 
e domiciliado Rua Santo Antônio de Itaberava, 10, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Maria Soares da Silva e de Liancler Paulino Vieira da Silva. 
BRUNA INOCENCIO, estado civil solteira, profi ssão analista de atendimento, nascida 
em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV A-091,FLS.278-VILA FORMOSA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de março de mil novecentos e oitenta e nove 
(26/03/1989), residente e domiciliada Rua São Pedro da União, 12, casa 02, Jardim 
Nossa Senhora Aparecida, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de José Inocencio Filho 
e de Cintia Padoveze.

VICTOR GARCIA GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão assistente adminis-
trativo senior, nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV-A 320,FLS.240-1º SUB-
DISTRITO SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia dois de julho de mil nove-
centos e noventa e dois (02/07/1992), residente e domiciliado Rua Augusto Ferreira 
Ramos, 441, Jardim Nove de Julho, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Franklin 
da Silva Gonçalves e de Patrícia Evanil Garcia Gonçalves. JHAYNNE ESHILLEY 
RODRIGUES ARRUDA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em neste 
Distrito (CN:LV-A-351,FLS.249 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro 
de agosto de mil novecentos e noventa e nove (24/08/1999), residente e domiciliada 
Rua Giovanni Legrenzi, 301, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Damião Morais de Arruda e de Daiane Conceição 
Rodrigues Nascimento.

FRANCISCO MARTINS DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão taxista, nascido em 
Jucás, Estado do Ceará (CN:LV.A/032.FLS.188-1º OFÍCIO DE JUCÁS/CE), Jucás, CE 
no dia oito de outubro de mil novecentos e cinquenta e oito (08/10/1958), residente e 
domiciliado Rua Guichi Shigueta, Travessa dos Brasileiros, 15, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz Martins da Costa e de Maria Aldenir do Carmo. MARIA ERI-
VAN DO CARMO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Saboeiro, Estado do 
Ceará (CN:LV.A/024.FLS.162-1º OFÍCIO DE SABOEIRO/CE), Saboeiro, CE no dia oito 
de janeiro de mil novecentos e sessenta e quatro (08/01/1964), residente e domiciliada 
Rua Guichi Shigueta, Travessa dos Brasileiros, 15, Colônia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Leontino do Carmo e de Iraci Gonçalves Mota.

ANGELO VIEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/167.FLS.241-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de 
janeiro de mil novecentos e setenta e cinco (18/01/1975), residente e domiciliado Aveni-
da Maria Luiza Americano, 18, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de José Carlos da Silva e de Eliane Vieira Peixoto. CLEUSA PEREIRA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Barra, Estado da Bahia (CN:LV.A/002.
FLS.136V-BRÁS/SP), Barra, BA no dia oito de maio de mil novecentos e setenta e cinco 
(08/05/1975), residente e domiciliada Avenida Maria Luiza Americano, 18, casa 01, Ci-
dade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marina Pereira Santos.

MARCOS ANTONIO FLAUSINO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão au-
tônomo, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta e um de março 
de mil novecentos e setenta e cinco (31/03/1975), residente e domiciliado Rua Subragi, 
125, bloco 03-A, apartamento 41, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Santo Flausino 
de Oliveira e de Santina Rodrigues de Oliveira. SANDRA SATURNO GOMES, estado 
civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
oito de julho de mil novecentos e sessenta e dois (08/07/1962), residente e domiciliada 
Rua Subragi, 125, bloco 03-A, apartamento 41, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ulysses Saturno Gomes e de Maria Aparecida Barbosa Gomes.

ATACILIO GOMES ALMADA, estado civil solteiro, profi ssão montador de móveis, nas-
cido em Uruoca, Estado do Ceará (CN:LV.A/005.FLS.464 URUOCA/CE), Uruoca, CE 
no dia oito de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (08/08/1987), residente e domi-
ciliado Rua Zituo Karasawa, 44, bloco E, apartamento 14, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Tarcisio Ferreira Almada e de Rita Célia Gomes. MARIA CLEVIANE 
COSTA DE MARIA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Uruoca, Estado do 
Ceará (CN:LV.A/080.FLS.195-2º OFÍCIO DE SOBRAL/CE), Uruoca, CE no dia oito de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (08/02/1988), residente e domiciliada Rua 
Zituo Karasawa, 44, bloco E, apartamento 14, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Tarcisio José de Maria e de Maria Antônia da Costa.

RODOLFO CARVALHO ABELHA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/132.FLS.164-SANTANA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte de março de mil novecentos e noventa e cinco (20/03/1995), residente e do-
miciliado Rua Serra do Ouro Branco, 21, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Sebastião Helio Abelha e de Lucineia de Almeida Carvalho Abelha. HE-
MILY CRISTINA DA SILVA SANTANA NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/186.FLS.027-
GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e 
noventa e sete (21/08/1997), residente e domiciliada Rua Serra do Ouro Branco, 21, 
Jardim Marabá, São Paulo, SP, fi lha de Alexandre Dias Nascimento e de Fabiana da 
Silva Santana.

DANILO BALSANELI DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de instalação, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/198.FLS.246 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia primeiro de março de mil novecentos e noventa e quatro (01/03/1994), residente e 
domiciliado Rua Maria Baumann Mendonça, 480, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Anderson Demetrio da Silva e de Ivanilda Balsaneli. BEATRIZ ALVES NEVES, esta-
do civil solteira, profi ssão auxiliar de expedição, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta 
Capital (CN:LV.A/236.FLS.150V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de no-
vembro de mil novecentos e noventa e cinco (01/11/1995), residente e domiciliada Rua 
Boleeiro, 20, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Roberto Neves e de Lucilene 
Aparecida Alves Neves.

DIEGO VIEIRA COSTA SILVA, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido 
em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de agosto 
de mil novecentos e oitenta e dois (23/08/1982), residente e domiciliado Rua Gino 
Baldo, 96, apartamento 42-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Saulo Arcanjo da Silva e de Rosemary Vieira Costa Silva. 
EDNA DE ALMEIDA XAVIER COSTA, estado civil divorciada, profissão policial 
militar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezoito de maio de 
mil novecentos e oitenta e sete (18/05/1987), residente e domiciliada Rua Gino 
Baldo, 96, apartamento 42-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Aurelino Lopes Costa e de Maria do Carmo de Almeida 
Xavier Costa.

ROBSON ALVES SANTANA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão atendente, nas-
cido em Suzano, neste Estado (CN:LV-A-065,FLS.011V POÁ/SP), Suzano, SP no dia 
doze de abril de mil novecentos e noventa e nove (12/04/1999), residente e domiciliado 
Avenida David Domingues Ferreira, 1409, casa 03, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Robson Alves Santana e de Vanessa Lilian Costa Santana. CAMILA DA SILVA PE-
RONDI, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em neste Distrito (CN:LV-A
-326,FLS.063V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de outubro de mil novecen-
tos e noventa e oito (30/10/1998), residente e domiciliada Rua Doutor Jairo Franco, 43, 
casa 03, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcio Roberto 
Perondi e de Fernanda Felizado da Silva.

EDSON CARLOS COSTA DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de maio de mil nove-
centos e setenta e seis (28/05/1976), residente e domiciliado Rua Flor de Caboclo, 
274, apartamento 01, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lorival 
Geraldo de Lima e de Maria das Graças Costa de Lima. SOLANGE VILAS BOAS, 
estado civil divorciada, profi ssão vigilante, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia quatro de julho de mil novecentos e setenta e nove (04/07/1979), residente 
e domiciliada Rua Flor de Caboclo, 274, apartamento 01, Parque Guarani, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Adão Aparecido Vilas Boas e de Joana Maria de Santana 
Vilas Boas.

AILSON TENORIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão gesseiro, nas-
cido em Serra Talhada, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/078.FLS.140 SERRA 
TALHADA/PE), Serra Talhada, PE no dia nove de outubro de mil novecentos e 
oitenta e sete (09/10/1987), residente e domiciliado Avenida Caititu, 885, casa 04, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria 
Aparecida dos Santos. VANESSA DOMINGOS DA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão do lar, nascida em Triunfo, Estado de Pernambuco, Triunfo, PE no dia 
vinte e dois de abril de mil novecentos e noventa e dois (22/04/1992), residente e 
domiciliada Avenida Caititu, 885, casa 04, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vanilson Domingos da Silva e de Maria 
Odete da Silva.

MICHEL DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de dezembro de mil novecentos e 
sessenta e sete (04/12/1967), residente e domiciliado Rua Ken Sugaya, 529, casa 
04, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Epidio José de Souza e de Maria Edite 
dos Santos de Souza. ANTONIA VANDELUCE ANDRADE MORAES, estado civil 
divorciada, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em Mombaça, Estado do 
Ceará, Mombaça, CE no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e sessenta 
e quatro (16/11/1964), residente e domiciliada Rua Ken Sugaya, 529, casa 04, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Jeseu de Moraes e de Mozarina 
de Andrade Moraes.

DIEGO PIMENTEL ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão publicitário/militar, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/054.FLS.092V-ALTO DA MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e oitenta e sete (29/04/1987), 
residente e domiciliado Rua Virgínia Augusta Miguel, 85, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Alves da Silva e de Silvia Helena Pimentel Alves da 
Silva. NATÁLIA BARBIERO DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão jornalista, 
nascida em Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/185.FLS.291-JABAQUARA/
SP), São Paulo, SP no dia dez de abril de mil novecentos e oitenta e nove (10/04/1989), 
residente e domiciliada Avenida Pedro Bueno, 1477, apartamento 05, Jabaquara, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lha de Marcio Augusto Ferreira de Andrade e de Elaine Apare-
cida Barbiero de Andrade.

KAMAU GOMES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido 
em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/058.FLS.077V-INDIANÓPO-
LIS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e seten-
ta e nove (27/09/1979), residente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 455, bloco B, 
apartamento 23, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Nelson de Oliveira e de Haydee Gomes de Oliveira. PRISCILA VIEIRA 
PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão banhista/tosadora, nascida 
em Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/056.FLS.048-ERMELINO MATA-
RAZZO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e 
oitenta e dois (25/08/1982), residente e domiciliada Rua Sílvio Barbini, 455, bloco 
B, apartamento 23, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Anaximo Pereira da Silva Filho e de Lucimar Vieira da Silva.

ADILSON JUNIOR MUNIZ DE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão monta-
dor, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/032.FLS.141V-ALTO DA MOÓCA/
SP), São Paulo, SP no dia dezessete de novembro de mil novecentos e oitenta 
e três (17/11/1983), residente e domiciliado Rua Floriano de Toledo, 155, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adilson Gomes 
de Carvalho e de Lindete Muniz de Carvalho. TAYS FERNANDA BATISTA DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profissão operadora de loja, nascida em neste Dis-
trito (CN:LV.A/175.FLS.052 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de 
dezembro de mil novecentos e noventa e dois (17/12/1992), residente e domi-
ciliada Rua Jacinto de Sampaio Soares, 28, casa 03, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio Tintino dos Santos e de 
Gladis Aparecida Batista.

WILLIAN CESAR DA SILVA, estado civil divorciado, profissão coordenador de 
projetos sociais, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia cinco de 
novembro de mil novecentos e setenta e dois (05/11/1972), residente e domiciliado 
Rua Rio Bom, 37, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aluisio 
Carneiro da Silva e de Angelita Maria da Conceição da Silva. CLEIDE FORTU-
NATO DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em neste Distrito 
(CN:LV-A-076,FLS.284V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de abril de 
mil novecentos e setenta e cinco (15/04/1975), residente e domiciliada Rua Rio 
Bom, 37, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reginaldo Fortuna-
to da Silva e de Maria Jose Fortunato da Silva.

ÉVERTON NELLI DA SILVA, estado civil solteiro, profissão manutenção, nascido 
em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV-A-114,FLS.017 IPIRANGA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte de julho de mil novecentos e oitenta e sete (20/07/1987), re-
sidente e domiciliado Rua Carlos Alberto Lopes Freixo, 204, casa 02, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Viana da Silva e de Vilma Nelli. CIN-
TIA PEREIRA DE BARROS, estado civil solteira, profissão radiologista, nascida 
em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV-A-158,FLS.242V-INDIANÓPO-
LIS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de março de mil novecentos e oitenta 
e seis (27/03/1986), residente e domiciliada Rua Carlos Alberto Lopes Freixo, 204, 
casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Carlos Pereira 
de Barros e de Maria de Fatima de Souza Barros.

JEONILSON BISPO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão jardineiro, nascido 
em Gandu, Estado da Bahia (CN:LV.A/007.FLS.002 GANDU/BA), Gandu, BA no dia 
vinte e dois de maio de mil novecentos e oitenta e um (22/05/1981), residente e do-
miciliado Avenida Caititu, 99, B, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Balbino Bispo dos Santos e de Marinalva Angela dos Santos. 
VERÔNICA ANGÉLICA DINIZ, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de agosto de mil 
novecentos e oitenta e oito (01/08/1988), residente e domiciliada Avenida Caititu, 32, 
casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Dalva Diniz.

EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão mo-
torista, nascido em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/084.FLS.109-VI-
LA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e sete (01/12/1987), residente e domiciliado Rua Alfredo Costa, 241, casa 02, 
Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo Rodrigues dos San-
tos e de Jane de Jesus Rodrigues dos Santos. BARBARA VALERIO LOPES, estado 
civil solteira, profi ssão analista ativo fi xo, nascida em Subdistrito Mooca, nesta Capital 
(CN:LV.A/058.FLS.237V-MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de dezembro 
de mil novecentos e noventa (21/12/1990), residente e domiciliada Rua Alfredo Costa, 
241, casa 02, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Eldio Lopes 
e de Irma Valerio Lopes.

VICTOR HENRIQUE CONDELLO ALMEIDA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi s-
são bancário, nascido em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/358.
FLS.257V-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de março de 
mil novecentos e noventa e três (31/03/1993), residente e domiciliado Rua Tomé Ál-
vares de Castro, 98, apartamento 32-D, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Carlos Almeida de Souza e de Enir Condello de Souza. ROBERTA KOR-
MANN ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/373.FLS.176 CAPELA DO SOCORRO/SP), São Paulo, 
SP no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e noventa e seis (16/01/1996), resi-
dente e domiciliada Rua Freguesia de Poiares, 178, bloco 02, apartamento 13/33, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Francisco Filho e de Sandra 
Regina Kormann.

DANIEL ALMEIDA BARNETE, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/244.FLS.185-PENHA DE 
FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia oito de julho de mil novecentos e noventa e 
cinco (08/07/1995), residente e domiciliado Rua Carlos Alberto Lopes Freixo, 204, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Barnete Junior e de 
Alzirene Almeida dos Santos. VICTORIA PIRES DE ABREU, estado civil soltei-
ra, profissão estudante, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:L-
V.A/162.FLS.154 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de março 
de dois mil (25/03/2000), residente e domiciliada Rua Carlos Alberto Lopes Freixo, 
204, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Eduardo de Abreu 
e de Vanessa Regina Pires de Abreu.

ALEXSANDRO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão engenheiro me-
cânico, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de fe-
vereiro de mil novecentos e setenta e nove (17/02/1979), residente e domiciliado 
Avenida Papa Paulo VI, 40, Jardim Vanessa, Mairiporã, neste Estado, Mairiporã, 
SP, filho de João Andrelino dos Santos Filho e de Rosalia Santos dos Santos. 
LUCIANE DOS SANTOS RIBEIRO, estado civil solteira, profissão professora, nas-
cida em Jitaúna, Estado da Bahia (CN:LV.A/037.FLS.159 JITAÚNA/BA), Jitaúna, 
BA no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e oitenta e um (24/04/1981), 
residente e domiciliada Rua Morubixaba, 17, viela 02, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Herminio Ribeiro Santos e de Marilene Souza Santos.

CARLOS EDUARDO AUGUSTO, estado civil divorciado, profi ssão bancário, nasci-
do em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de julho de mil no-
vecentos e oitenta e dois (24/07/1982), residente e domiciliado Rua Cabo Paulo Pe-
reira da Silva, 28, casa 01, Conjunto Habitacional Marechal Mascarenhas de Morais, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Augusto e de Isabel Cristina 
Augusto. WINNIE RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão analista de 
RH, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/117.FLS.039V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e três de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (23/09/1989), 
residente e domiciliada Rua Arraial do Bonfi m, 338, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Jacinto da Silva e de Helda Ligia Batista de Oliveira.

CLEITON OLIVEIRA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Vitória da Conquista, Estado da Bahia (CN:LV.A/235.FLS.131-1º OFÍCIO DE VITÓRIA 
DA CONQUISTA/BA), Vitória da Conquista, BA no dia vinte de maio de mil novecen-
tos e noventa e sete (20/05/1997), residente e domiciliado Avenida Antônio de Sousa 
Queiroz, 830, casa 02, Cidade Líder, meste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edinaldo 
dos Santos Cruz e de Elzita Avelar de Oliveira. POLLIANA DA SILVA LEOPOLDINO, 
estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/350.FLS.
145-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de agosto de mil novecentos e noventa 
e nove (11/08/1999), residente e domiciliada Avenida Antônio de Sousa Queiroz, 830, 
casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson Rogério Leopoldino 
e de Joana D'Arc da Silva Leopoldino.

DENIS TOSHIYUKI WASHIYA, estado civil solteiro, profissão técnico de redes, 
nascido em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/052.FLS.181-MOÓCA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e oitenta e oito 
(28/10/1988), residente e domiciliado Rua Nova Petrópolis, 48, Vila Campanela, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Toshio Sergio Washiya e de Darcy Yukie 
Yamauti Washiya. BIANCA DE OLIVEIRA CASEMIRO, estado civil solteira, pro-
fissão nutricionista, nascida em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/095.
FLS.049-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de março de mil novecentos 
e oitenta e nove (14/03/1989), residente e domiciliada Rua Nova Petrópolis, 48, 
Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ademilson de Araujo Case-
miro e de Alcione de Oliveira Casemiro.

HELIO DOMINGOS ALVES, estado civil divorciado, profissão militar, nascido em 
Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia cinco de junho de mil nove-
centos e setenta e um (05/06/1971), residente e domiciliado Rua Chamocos, 80, 
A, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Alves e de 
Ignez Bevilacqua Alves. MARGARETE CANDIDO DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão militar, nascida em Boa Esperança, Estado do Paraná (CN:LV.A/005.
FLS.107-BOA ESPERANÇA/SP), Boa Esperança, PR no dia vinte e oito de janeiro 
de mil novecentos e setenta e quatro (28/01/1974), residente e domiciliada Rua 
Chamocos, 80, A, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Julio 
Candido da Silva e de Maria Justino da Silva.

RODRIGO CONDUTTA FREIRE, estado civil solteiro, profissão auxiliar de lim-
peza, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-041.FLS.113-ALTO DA MOÓCA/
SP), São Paulo, SP no dia quinze de maio de mil novecentos e oitenta e cinco 
(15/05/1985), residente e domiciliado Rua Gengibira, 114, casa 03, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Irineu Freire e de Maria de Lourdes Condutta 
Freire. ALESSANDRA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão operadora 
de telemarketing, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de 
agosto de mil novecentos e setenta e cinco (04/08/1975), residente e domiciliada 
Rua Gengibira, 114, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
João Natalino dos Santos e de Lindalva Maxima dos Santos.

RAFAEL GONÇALVES DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão frentista, nasci-
do em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/209.FLS.137-PENHA 
DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia dois de julho de mil novecentos e oiten-
ta e cinco (02/07/1985), residente e domiciliado Rua Mário Quarini, 19, casa 02, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Se-
verino Gonçalves de Souza e de Josefa Alexandre de Souza. TATIANA DE SOU-
ZA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/081.
FLS.107-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de abril de mil novecentos e 
oitenta e cinco (02/04/1985), residente e domiciliada Rua Mário Quarini, 19, casa 
02, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Jose Antonio de Souza Irmão e de Maria Jose de Souza.

LUCAS FRAZÃO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/220.FLS.239-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
seis de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (06/01/1995), residente e 
domiciliado Travessa Leopoldo Brigido, 07, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de João Ferreira e de Neide Pereira Frazão. JENNIFER RAFAE-
LA DOS ANJOS, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/260.FLS.280V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de 
setembro de mil novecentos e noventa e seis (09/09/1996), residente e domiciliada 
Travessa Leopoldo Brigido, 07, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Aparecida de Lourdes dos Anjos.

FERNANDO DE LIRA, estado civil solteiro, profissão balconista, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/031.FLS.299V-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia doze 
de julho de mil novecentos e oitenta e três (12/07/1983), residente e domiciliado 
Rua Irará, 170, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Maria Cecilia de Lira. CARINA SANTOS GALVÃO, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Salvador, Estado da Bahia (CN:LV.A/063.FLS.237-I-
TAPUÃ/SALVADOR/BA), Salvador, BA no dia trinta de março de mil novecentos e 
oitenta e oito (30/03/1988), residente e domiciliada Rua Irará, 170, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Diocésio Gomes Gal-
vão e de Maria Lúcia Nogueira dos Santos.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
contador, nascido em Campo Belo - MG, no dia 07/10/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Idemir Ribeiro de Oliveira e de Maria Silvinha Lopes 
de Oliveira. A pretendente: KAMILA MELITE MORAES, estado civil solteira, profi ssão 
administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/12/1983, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adilson dos Santos Moraes e de 
Sandra Regina Melite Moraes.

O pretendente: IVAN MAURICIO BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 29/09/1993, residente e domiciliado nesta Capital, São 
Paulo - SP, fi lho de José Mauricio Barbosa e de Aparecida de Fátima Marinho Barbosa. 
A pretendente: CAMILA CORTIZO LUCAS, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 20/03/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Celso Lucas e de Sandra Regina Cortizo Lucas.

O pretendente: WILLYAN TEIXEIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido em Santo André - SP, no dia 26/04/2000, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Cassiano Garcia de Souza e de Ana Paula Teixeira de Souza. A 
pretendente: CAROLINE DE SOUSA DINIZ, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Mauá - SP, no dia 16/02/2001, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Paulo do Nascimento Diniz e de Maria da Conceição de Sousa.

O pretendente: FLÁVIO LIMA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de 
balança, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 17/09/1985, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio José da Silva e de Geraldina do 
Nascimento da Silva. A pretendente: ANA ROSA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida em Santo André - SP, no dia 29/09/1987, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edison Pinto de Oliveira e de 
Aparecida das Dores Oliveira.

O pretendente: RODRIGO FUNCHAL MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão ad-
vogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/10/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wanderley Martins Filho e de Maria Inês Funchal 
Martins. A pretendente: ANDREIA BALLOTTO DE ARAUJO, estado civil solteira, 
profi ssão administrador, nascida em Rio de Janeiro - RJ, no dia 16/08/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ciro Renato Sant' Ana de Araujo 
e de Maria Amelia Foratori Ballotto de Araujo.

O pretendente: JORGE KALIL DEBS, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido 
em Jaú - SP, no dia 06/11/1932, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Dahas Kalil Debs e de Fatima Ali Buarb. A pretendente: ELIDE GOMES 
DA ROCHA, estado civil divorciada, profi ssão secretária aposentada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 02/02/1955, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Gomes da Rocha e de Olinda Varella da Rocha.

O pretendente: MATHEUS PRATES AROEIRA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
de fi bra ótica, nascido em Rubim - MG, no dia 03/03/1994, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdiomar Ferreira Aroeira e de Dilcélia Prates 
Aroeira. A pretendente: LUANA DE SOUZA AMORIM, estado civil solteira, profi ssão 
autônoma, nascida em Feira de Santana - BA, no dia 12/05/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nilton Azevedo Amorim e de Ana Lucia Mateus 
Ferreira de Souza.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

Á
ri

es
(2

1/
3 

a 
19

/4
)

C
ân

ce
r

(2
2/

6 
a 

22
/7

)
Li

b
ra

(2
3/

9 
a 

22
/1

0)
Ca

pr
ic

ór
ni

o
(2

2/
12

 a
 1

9/
1)

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ - – fone (11) 5585-4000.

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

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 17 de Julho de 2019. 
Dia de São Aleixo, Santa Marcelina, Beato Inácio de Azevedo e 
Companheiros, e Dia do Anjo Assaliah, cuja virtude é o dinamismo. Dia de 
Proteção às Florestas. 
Hoje aniversaria o ator Donald Sutherland, que nasceu em 1934 e chega 
aos 84 anos, o cantor e apresentador Ronnie Von completa 75 anos, o ex-
jogador e treinador de futebol, capitão da seleção de 71 , Carlos Alberto 
Torres nascido em 1944 e o ator Mike Vogel que nasceu em 1979.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau é idealista, entusiástico com uma 
natureza reservada e capacidade analítica, perfeccionista e independente. 
Gosta de tudo muito bem encadeado, ainda no campo afetivo, e não aprecia 
lidar com nada que não possa controlar razoavelmente. É normalmente 
elegante e um pouco orgulhoso, sem que isto chegue necessariamente a 
prejudicar sua boa relação com os outros. Muito embora guarde as opiniões 
para si, gosta de saber o que os outros pensam.Deve se especializar em 
alguma área para obter sucesso. É mais sensível do que aparenta, e no 
lado negativo tem difi culdade para expressar seus sentimentos.

Magia dos sonhos
ESPELHO – Indica exatamente ao contrário do que refl ete 
nele. Um homem vendo-se no espelho sendo solteiro é sinal 
que se casará logo. Se o espelho refl ete bem indica alegrias, 
caso contrário tristezas. Números de sorte:  41, 46, 61, 70 e 93.

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

Esta quarta é o décimo sexto dia da lunação. A Lua ingressa em Aquário as 06h20 da manhã. Vênus faz um aspec-
to negativo com Saturno que pode trazer difi culdades para os relacionamentos.  Saturno e Vênus conseguem dar 
entendimento e comprometimento, mas como este é um aspecto negativo, teremos que ter muita maturidade para 
colocar em prática novas formas de se relacionar e algumas pessoas podem fi car frustradas.  A cobrança realmente 
será grande, mas quem conseguir superar as difi culdades poderá ter um relacionamento mais estável, seguro e 
duradouro no fi nal do dia. 
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Precisa tomar atitudes rápidas e 
decisivas sem fazer muito alarde 
ou chamar a atenção e será bem-
sucedido neste seu dia favorável da 
semana. A fase é positiva para fi car 
em casa e juntos aos seus familiares. 
É tempo de fazer algo novo e avançar 
em seus planos. 58/458 – Amarelo.

A Lua transita em Aquário desde às 
06h20. Por isso aproveite a vontade 
de mudar, para fazer mudanças na 
casa ou no trabalho. A casa da família 
está aumentando a dedicação ao lar, 
aos pais, fi lhos e irmãos. A harmonia 
e o clima descontraído favorecem 
o bem-estar para inovar no amor. 
73/273 – Azul.

Os assuntos sociais e amorosos 
trazem mudanças decisivas, mas 
precisa ter cuidado com a saúde. O 
dia pode trazer de repente lucros 
e vantagens, mas é neutro para a 
saúde o amor.  Aprenda a dividir 
o seu tempo com as várias tarefas 
que surgirem nesta terça-feira. 
62/762– Branco.

O Sol transitando para a sua casa dois, a 
casa da fortuna, dia 22, virão benefícios 
materiais com resultado digno de um 
vitorioso. Terá a ampliação da crença 
no melhor da vida, e na busca pelo 
amparo diante da difi culdade. Milagres 
acontecem quando estamos dispostas 
a dar tudo e também a renunciar. 
73/573 – Verde.

Saturno e Vênus conseguem dar 
entendimento e comprometimento, 
mas como este é um aspecto nega-
tivo, terá que ter muita maturidade 
para colocar em prática novas formas 
de se relacionar. O otimismo e o 
romantismo são ampliados no cor-
rer deste dia que guarda aspectos. 
02/902 – Amarelo.

Qualquer atividade que dependa de 
criatividade e aquelas que lidem com 
invenções, também estará muito 
benefi ciada. Até o seu aniversário 
evitar realizar mudanças que não 
tenham sido pensadas antes. Até lá 
não faça nada que possa comprome-
ter sua situação atual, siga a rotina. 
82/682 – Cinza.

O otimismo e o romantismo são 
ampliados neste dia que guarda 
aspectos benéfi cos no campo das 
emoções. É hora de melhorar a sua 
vida material e a situação das pessoas 
queridas. Abre-se um novo caminho 
para expansão e muito sucesso na-
quilo que iniciar no mês que vem. 
03/703 – Verde.

A cobrança realmente será grande, 
mas quem conseguir superar as 
difi culdades poderá ter um rela-
cionamento mais estável, seguro 
e duradouro no fi nal do dia. O dia 
guarda, mesmo assim,  aspectos 
benéfi cos no campo das emoções 
e dos sentimentos. 54/554 – Azul.

Precisa se integrar melhorar as si-
tuações e aos ambientes novos que 
vier a conhecer até o próximo mês de 
agosto. Favorável para as atividades 
relacionadas à comunidade, assina-
tura de contratos, as pescarias e a 
fi lantropia. Maior satisfação no rela-
cionamento íntimo.  73/673 – Verde.

Com a Lua no seu signo desde às 
06h20 da manhã terá ajuda, clareza e 
melhor discernimento nas atividades 
novas e pioneiras. Uma ligação antiga 
poderá ser alterada e até rompida 
e uma nova união ocorrerá. Pode 
ganhar um dinheiro a mais, repen-
tinamente. 92/492 – Branco.

O relacionamento com as pessoas 
queridas deve ser mais tranquilo, 
tenha calma ao lidar com alguém 
que pode pensar diferente. Há uma 
necessidade de recolhimento e in-
teriorização. Controle-se para não 
brigar com ninguém no trabalho, pois 
será prejudicado. 85/785 – Violeta. 

Simpatias que funcionam
Para pedir o que quiser  

Um prato branco (sobremesa), 11 folhas de louro, sete moedas 
de pequeno valor, duas colheres (sopa) de açúcar cristal, gotas 
de lavanda, um punhado de alfazema em grãos. Lave as moedas 
em água corrente e perfume-as com a lavanda. Coloque-as à 
volta do prato, com a face que tem o valor virada para cima. 
Cubra-as com o açúcar cristal. Arrume as folhas de louro no 
prato como se fossem raios de sol. Espalhe a alfazema sobre o 
açúcar. Quando estiver tudo pronto, levante o prato acima da 
cabeça, de frente para a janela e diga ao sol: “Peço ao Universo 
que traga para minha vida (fazer o pedido), de acordo com 
meu merecimento”.

A Lua em Aquário aumenta a sen-
sibilidade emocional e ajuda a ter 
maior clareza. Cuidado, não mude 
nada na sua vida de última hora, 
sem analisar bem os efeitos desta 
mudança para o futuro. Tudo deve 
ser antes bem pensado, para ter 
continuidade. 83/183 – azul.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: WILSON DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão psicologo, 
nascido em Bandeirantes, PR, no dia (02/04/1968), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido de Oliveira e de Lourdes Carlos Sobrinho. A 
pretendente: TELMA MACEDO MARINHO, estado civil divorciada, profi ssão tecnica em 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/03/1982), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Valmerio Marinho e de Isabel Rosa de 
Macedo.

O pretendente: RENATO CÉSAR DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão enfestador, 
nascido em Fortaleza, CE, no dia (24/08/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Maria do Socorro da Silva. A pretendente: THAINAN CRISTINA 
PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (28/10/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Eleno Barboza dos Santos e de Magnolia Pereira Pimentel.

O pretendente: ANTONIO CARLOS SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido em Itabuna, BA, no dia (29/05/1959), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dionizio Moura da Silva e de Valdete 
Crispim da Silva. A pretendente: MARA LUCIA BATISTA, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Sarandi, PR, no dia (01/11/1967), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Olivio Antonio Batista 
e de Layr Menegatti Batista.

O pretendente: MIGUEL JOSE DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, 
nascido em Vila Velha, ES, no dia (11/05/1958), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Glicerio Jose dos Santos e de Adelaide Ferreira dos Santos. A 
pretendente: ROSELI PEREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (17/05/1971), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Oliveira Santos e de Maria Pereira dos Santos.

O pretendente: NILTON EMILIANO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em Sertãozinho, SP, no dia (20/10/1974), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Claricio Emiliano Ferreira e de Maria Gerusa de Lima Ferreira. 
A pretendente: MARIA BETÂNIA DE LIMA VASCONCELOS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Pesqueira, PE, no dia (05/06/1978), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos de Vasconcelos e de Lindinalva 
Furtunato de Lima Vasconcelos.

O pretendente: THIAGO MANCHADO MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão 
tecnico em telecomunicação, nascido em Osasco, SP, no dia (08/05/1987), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dirceu Manchado Martins e de 
Tania Marcia Ianguas Martins. A pretendente: MICHELE DA SILVA BEZERRA, estado 
civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/09/1989), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genival Pereira Bezerra e 
de Marineide Neri da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE FERREIRA DOS ANJOS, estado civil solteiro, profi ssão 
estoquista, nascido em Osasco, SP, no dia (03/12/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo dos Anjos e de Marilena Ferreira. A pretendente: 
NATÁLIA GOMES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão cozinheira escolar, 
nascida em Teófi lo Otoni, MG, no dia (31/12/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Costa dos Santos e de Helena Gomes 
do Nascimento.

O pretendente: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Ibitiara, BA, no dia (15/08/1936), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Avelino Pereira dos Santos e de Honorina Rosa de 
Jesus. A pretendente: DALVANI SOUZA PEREIRA, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascida em Piatã, BA, no dia (14/09/1960), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Pereira dos Santos e de Idalia Souza 
Pereira.

O pretendente: PETHERSON HENRIQUE SILVA SANTANA, estado civil solteiro, 
profi ssão operador de solda em projeção, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/02/1996), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudiomiro Pinheiro de 
Santana e de Maria do Carmo da Silva. A pretendente: STEFANIE SOUZA ARAUJO, 
estado civil solteira, profi ssão assistente de cobrança, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(10/06/1998), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Carlito Almeida Araujo 
e de Sonia Silva de Souza.

O pretendente: JANIO CARLOS SOUZA ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em Alcobaça, BA, no dia (03/08/1974), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arlindo Pereira Araujo e de Elza Rosa de Souza 
Araujo. A pretendente: GILVANETE DO SACRAMENTO VIEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em Riachão do Jacuipe, BA, no dia (08/03/1970), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arthur Anjo Vieira e de 
Crispiniana do Sacramento Vieira.

O pretendente: ADILSON GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
reparador de telecomunicações, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/05/1973), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Gonçalves da Silva 
e de Maria das Dores Silva. A pretendente: ADRIANA NOGUEIRA MACHADO, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Faxinal, PR, no dia (29/01/1976), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Romildo Candido Machado e de 
Aparecida Nogueira Machado.

O pretendente: MAGAIVER CORREA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
tecnico em telecomunicação, nascido em Guarulhos, SP, no dia (28/02/1986), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Heitor Santos de Oliveira e de 
Marli Correa de Oliveira. A pretendente: NATÁLIA DO CARMO FREITAS, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Miguel Calmon, BA, no dia (13/01/1986), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eurico de Oliveira Freitas e de Neusa 
Pereira do Carmo Freitas.

O pretendente: AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS NETO, estado civil divorciado, 
profi ssão eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/08/1979), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adelio Borges dos Santos e de Neuza 
Maria Borges dos Santos. A pretendente: DEBORA LISLEI DOS SANTOS LINS, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/03/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Aparecido Lins e de Gilmara 
Bispo dos Santos.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ MARCONDES DO CARMO, estado civil solteiro, 
profi ssão autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/09/1993), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cosmo Camilo do Carmo e de Nanéia 
Marcondes do Carmo. A pretendente: ELZIANE BEZERRA DE ABREU, estado civil 
solteira, profi ssão autonoma, nascida em Poção de Pedras, MA, no dia (03/02/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Gomes de Abreu 
e de Maria Bezerra de Abreu.

O pretendente: CARLOS FELIX DE ARAÚJO, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/11/1970), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antenor Felix de Araújo e de Matilde Felix de Araújo. A pretendente: 
ANDRÉIA ANGELUS DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (29/12/1975), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Pedro Rodrigues de Souza e de Rosmery Angelus de Souza.

O pretendente: RODOLFO NASCIMENTO RODRIGUES DE MATOS, estado civil 
divorciado, profi ssão motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/05/1993), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo Rodrigues de 
Matos e de Nadia Lino Nascimento. A pretendente: ÉRIKA DA SILVA ALVES, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Maceió, AL, no dia (02/08/1999), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gracineide da Silva Alves.

O pretendente: MAURÍCIO DE SENA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
entregador, nascido em Santo Estevão, BA, no dia (03/03/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge do Nascimento Santos e de Magali de Sena 
Santos. A pretendente: LETICIA DOS PRAZERES BATISTA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/12/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Batista de Paula 
e de Maria dos Prazeres dos Santos Frederico.

O pretendente: CAIO VINICIUS RODRIGUES XAVIER, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/06/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Pedro Xavier e de Luzia Rodrigues. A 
pretendente: LORENA OLIVEIRA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/09/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco das Chagas Oliveira de Sousa e de 
Maria Elania Ferreira de Sousa.

O pretendente: MARCOS DA CRUZ SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (03/10/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Valdivino da Silva Souza e de Eva Ferreira da Cruz Souza. A pretendente: 
ANDREA DE SOUSA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (27/11/1981), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Genival Bernardo da Silva e de Maria de Fatima de Sousa Silva.

A pretendente: ÉRICA FERNANDES DOMINGUES, estado civil solteira, profi ssão motorista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (25/09/1983), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Alberto Fernandes Domingues e de Ionice Alves. A pretendente: FLÁVIA 
CAMPOS CRUZ DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão atendente de loja, nascida em 
Jundiaí, SP, no dia (06/01/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Carlos da Costa e de Cleonice de Campos Cruz Costa.

O pretendente: FRANCISCO SANTANA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão assitente social, nascido em Estado de Mato Grosso, no dia (23/08/1964), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosalina Santana 
do Nascimento. A pretendente: GERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Malacacheta, MG, no dia (24/11/1956), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Ferreira de Oliveira e de 
Elvira Moreira de Abreu.

O pretendente: FERNANDO DE BARROS FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de atendimento, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/06/1981), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando dos Santos Ferreira e de 
Regina Barboza de Barros. A pretendente: LAUDEMIRA ROCHA LEÃO, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida em Riacho de Santana, BA, no 
dia (24/05/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jaime 
Leão Bomfi m e de Maria de Lourdes Ferreira Rocha.

O pretendente: ALEX VIDAL FELIPE, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (08/02/1985), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Noe Felipe e de Francisca Ercilia Vidal da Silva Felipe. A pretendente: JAINE 
FAUSTINO DA ROCHA, estado civil solteira, profi ssão analista fi nanceira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (29/03/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Amelicio Faustino da Rocha e de Ilidia Faustino Rocha.

O pretendente: RAFAEL DE SOUZA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
açougueiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/01/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdino Gomes Pereira e de Adelaide de Souza 
Pereira. A pretendente: MILENA MIEZA AMARAL, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Santos, SP, no dia (14/05/2000), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Elisangela Amaral.

A pretendente: MAIRA RITA PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/09/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemar Vitor dos Santos e de Lucimara Pereira da 
Rocha. A pretendente: CAMILA DI BORTOLO, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (09/02/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Anesio Di Bortolo e de Sandra Pontes Di Bortolo.

O pretendente: JOSÉ NOGUEIRA DA COSTA, estado civil divorciado, profi ssão frizador, 
nascido em Florestopolis, PR, no dia (20/08/1953), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Lucas Nogueira da Costa e de Otavia Maria do Carmo. A 
pretendente: CREUZA LOPES DA COSTA, estado civil divorciada, profi ssão costureira, 
nascida em Candido Sales, BA, no dia (15/09/1970), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Simião Lopes da Costa e de Clemencia Maria de Jesus.

O pretendente: LAUDELINO DOS SANTOS FERREIRA, estado civil divorciado, 
profi ssão auxiliar de expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/03/1986), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alderico dos Santos Santos Ferreira 
e de Izilmar de Andrade Ferreira. A pretendente: VANDA LÚCIA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão domestica, nascida em São José do Egito, PE, no dia (02/10/1974), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Diva Maria da Silva.

O pretendente: JOSÉ GENTIL DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão bilheteiro, 
nascido em Várzea, PB, no dia (28/12/1962), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Juvêncio de Almeida e de Petronila de Souza. A pretendente: 
MARIA EURIDES PEREIRA DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão artesã, 
nascida em Campinas, SP, no dia (08/07/1957), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Pereira de Souza e de Etelvina Pereira de Souza.

O pretendente: PAULO SERGIO DE TRINDADE MONTALVÃO, estado civil divorciado, 
profi ssão corretor de seguros, nascido em Guanambi, BA, no dia (20/10/1979), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Custodio da Silva Montalvão e de 
Neuza da Trindade Montalvão. A pretendente: RUTH DE OLIVEIRA BRITO, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Mogi das Cruzes, SP, no dia 
(11/08/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldino 
Pereira de Brito e de Petronila de Oliveira Brito.

O pretendente: RICARDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/12/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio dos Santos e de Alenis Santos Matos. A 
pretendente: NÁTALIA DA MOTTA DE FARIAS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (30/11/1989), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Gilmar Pereira de Farias e de Selma Maria da Motta Farias.

O pretendente: DOUGLAS SILVA RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão costureiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/12/1995), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Rodrigues dos Santos e 
de Olindina Maria da Silva. A pretendente: GRAZIELE DA SILVA SOUSA FEITOSA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Penedo, AL, no dia (06/04/2000), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Sousa Feitoza e 
de Maria Petrucia da Silva.

O pretendente: JHONATHAN ALEXSANDER DO SOCORRO CARVALHO DOS 
SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador de CAD, nascido em São Paulo, 
SP, no dia (20/11/1993), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Josue Carvalho dos Santos e de Mayara Alexandra do Socorro Carvalho dos Santos. A 
pretendente: BIANKA PELISSARO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (24/12/1998), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Pedro Paulo Pelissaro e de Adriana Cristina de Oliveira Pelissaro.

O pretendente: LEONCIO COSTA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em Agua Azul, PR, no dia (23/05/1952), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Terezinha Costa de Jesus. A pretendente: LUCIA SILVA DOS 
SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativa, nascida em Gloria 
de Dourados, MS, no dia (17/01/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Frenandes dos Santos Filho e de Maria da Silva Santos.

O pretendente: WENDER FRANCISCO NOLÊTO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/09/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lindomar Francisco Nolêto e de Neurivanha da 
Silva Nolêto. A pretendente: CLAUDIANE DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em Dolcinópolis, SP, no dia (19/10/1988), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Messias do Nascimento e de 
Clara da Silva do Nascimento.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: MANOEL GARCIA RAMOS FILHO, profi ssão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Martinópolis, SP, data-nascimento: 11/02/1943, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Garcia Ramos e de Tereza Molés 
Garcia. A pretendente: LENÍ CONRADO DA SILVA, profi ssão: doméstica, estado civil: 
solteira, naturalidade: Euclides da Cunha, BA, data-nascimento: 07/06/1965, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Manoel Josué da Silva e de Francisca Luzia 
da Silva.

O pretendente: CARLOS EDUARDO GHERMACOVSKI BERTIN, profi ssão: motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1979, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Luis Bertin e de Sonia Maria 
Ghermacovski Bertin. A pretendente: FABIANA GONÇALVES DE PAULA, profi ssão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
31/03/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Leonides Mayo de Paula 
e de Cleusa Aparecida Gonçalves de Paula.

O pretendente: JEFFERSON RANDI DE OLIVEIRA, profi ssão: manobrista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1980, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Leonel Aparecido Alves de Oliveira e de 
Aparecida Lourdes Randi. A pretendente: ADRIANA MIRANDA MARTINS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1973, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Wilson Martins e de Julia Miranda 
Martins.

O pretendente: ADILSON DE JESUS NASCIMENTO, profi ssão: analista de suporte 
pleno, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/01/1980, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Esmeraldo Amancio 
do Nascimento e de Heloiza Maria de Jesus Nascimento. A pretendente: CRISTIANE 
BARBOSA, profi ssão: funcionária pública, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/1974, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Dorival Barbosa e de Cicera de Lima Barbosa.

O pretendente: MIKAEL FERREIRA UCHOA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Valdir Uchoa e de Lindalva Maria Ferreira dos 
Santos. A pretendente: JAMILLY BARBOSA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Nilton Silva Santos e de Veronice Barbosa 
da Silva.

O pretendente: CLEBER DE CAMPOS, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1988, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Dorvalei Reis Campos e de Ana Maria Moreira dos Santos. A 
pretendente: MICHELE FERREIRA UCHÔA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1989, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Valdir Uchôa e de Lindalva Maria Ferreira dos Santos.

O pretendente: GILSSON KENNEDY PAIVA DA SILVA, profi ssão: açougueiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Martinópole, CE, data-nascimento: 24/10/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gilmar Gonçalves da Silva e de Edileuza Maria 
Paiva da Silva. A pretendente: DAYANE GOMES ALENCAR MOURA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jourdam Alencar Moura e de 
Cledevanda Gomes de Oliveira Moura.

O pretendente: YGOR SIMPLÍCIO DE SOUZA, profi ssão: operador de processos 
químicos, estado civil: solteiro, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 
18/09/1996, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Ronaldo de Souza 
e de Rosinéia Simplicio de Souza. A pretendente: NATALIA DA SILVA SANTOS, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de 
Vasconcelos, SP, data-nascimento: 26/06/1996, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Joseniro Pedro dos Santos e de Sonia Maria da Silva.

O pretendente: LUIS FERNANDO CABRERA CHOQUE, profi ssão: costureiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Bolivia, data-nascimento: 03/09/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sixto Cabrera Santos e de Lourdes Choque Nina. 
A pretendente: JUDITH MARISCAL CHAVARRIA, profi ssão: costureira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Bolivia, data-nascimento: 10/12/1985, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Roger Mariscal Ruiz e de Celia Chavarria Leon.

O pretendente: FRIDAY OKPANI, profi ssão: comerciante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Ugwueke-Nigéria, data-nascimento: 19/10/1982, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Okpani e de Grace Okpani. A pretendente: DAMÁRIS 
MELLO BUENO, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1980, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Bueno e de Miriam Mello Bueno.

O pretendente: DOUGLAS CORINTHO TERRA, profi ssão: técnico instalador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/09/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Roberto Terra e de Rute Corintho Terra. 
A pretendente: MARIANA SOUZA ARAUJO, profi ssão: operadora de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Alberto de Araujo e de Rosemeire Souza 
Almeida.

O pretendente: NWOJO EMMANUEL UZOMA, profi ssão: trocador de oléo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Owerri-Nigéria, data-nascimento: 04/04/1975, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francis Uzoma e de Alice Uzoma. A 
pretendente: APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA, profi ssão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: Morro do Chapéu, BA, data-nascimento: 21/06/1996, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Germino Oliveira Souza e de Arlete Inácia de 
Souza.

O pretendente: WESLEY SOARES DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Roberto Soares dos Santos e de 
Marta Rubia Neres dos Santos. A pretendente: ALINE SANTOS SILVA, profi ssão: 
bancária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/09/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Claudio Eduardo da 
Silva e de Edileuza dos Santos Ribeiro Silva.

O pretendente: ROBSON SOARES DOMINGOS, profi ssão: operador balancinho, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1973, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sinesio Domingos dos Santos e 
de Maria Efi gênia Soares da Costa. A pretendente: ROSANGELA MARIA DA SILVA, 
profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Catende, PE, data-
nascimento: 06/05/1968, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Nelson 
Sebastião da Silva e de Maria Auxiliadora Sebastião da Silva.

O pretendente: SILVIO MADISON DA SILVA, profi ssão: administrador de empresas, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Viçosa, AL, data-nascimento: 10/01/1972, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Odilio Antonio da Silva e de Salvelina 
Vieira da Silva. A pretendente: MICHELE MARTINS DE OLIVEIRA, profi ssão: prendas 
domésticas, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/05/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Pires de 
Oliveira e de Heide Martins de Oliveira.

O pretendente: RODRIGO SANTANA DA SILVA DE MICENA, profi ssão: ajudante 
de motorista, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
03/01/1989, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cicero Carlos de Micena 
e de Luci Santana da Silva. A pretendente: ANA CAROLINA SANTOS TAVEIRA DA 
SILVA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 28/09/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Pedro 
Taveira da Silva e de Geneci Boaventura dos Santos.

O pretendente: DIEGO DA SILVA, profi ssão: açougueiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 16/05/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jilvam Ferreira da Silva e de Mercedes Moreno 
Coiado da Silva. A pretendente: LAÍS DE OLIVEIRA LIMA, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Laerte Cerqueira Lima e de Solange 
Balsarin de Oliveira Lima.

O pretendente: BRUNO MOURA DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Alves dos Santos e de Roseli 
Moura da Silva. A pretendente: FERNANDA FERNANDES BARBOSA, profi ssão: 
cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/03/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Wilson Barbosa e de 
Rosangela Fernandes de Araujo.

O pretendente: MAURO CESAR PRATES, profi ssão: policial civil, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Olimpia, SP, data-nascimento: 08/11/1962, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Ney Wilson Prates e de Ana Galego Prates. A pretendente: VALERIA 
APARECIDA CANTALEJO, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1964, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Fausto Cantalejo e de Theresinha de Jesus Carneiro Cantalejo.

O pretendente: LUCAS XAVIER FERNANDES, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Isac Lopes Fernandes e de Maria Aparecida 
Batista Xavier. A pretendente: LETICIA SILVA BELLINI DE HOLANDA, profi ssão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 10/12/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Marcos Gonçalves de Holanda e de Joyce Silva Bellini.

O pretendente: ALÉXIS DE SOUZA ALVIM, profi ssão: estagiário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1999, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Valdir Augusto Alvim e de Regina Milla de Souza. A pretendente: 
CLAUDIA DA CRUZ GUIMARÃES, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1998, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Roberto Borges Guimarães e de Valdirene Orjana da Cruz.

O pretendente: VILMAR SOUZA DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1978, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Fernandes da Silva e de Maria de Lourdes Souza da Silva. A 
pretendente: CLOTILDE ALVES BATISTA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1972, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Luiz Gonzaga Batista e de Natalina Alves dos Santos.

O pretendente: VICTOR MIGLIORI CAMERA DE OLIVEIRA, profi ssão: aux. 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/11/1989, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Vanderlei Carlos Camera 
de Oliveira e de Bambina Maria Migliori Camera de Oliveira. A pretendente: LOHANNE 
GOMES BEZERRA, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 15/09/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Bezerra Lionel e de Francisca Gomes da Costa Bezerra.

O pretendente: RICARDO RUFINO DE FARIAS, profi ssão: aposentado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Sítio Caicú - Patos, PB, data-nascimento: 03/07/1953, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manuel Rufi no do Nascimento e de Amélia Farias 
da Conceição. A pretendente: MARIA DO CARMO PEREIRA MONTEIRO, profi ssão: 
aposentada, estado civil: solteira, naturalidade: São José de Espinharas, PB, data-
nascimento: 15/10/1946, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Artemisio 
Pereira Monteiro e de Francisca Monteiro de Farias.

O pretendente: EDMILSON DA SILVA CRUZ, profi ssão: balconista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1988, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Euclides Ferreira da Cruz e de Maria da Paz da Silva Cruz. A 
pretendente: EVELLYN PEREIRA DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1990, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Iracema Pereira de Souza.

O pretendente: EDUARDO DA COSTA, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1970, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de João Baptista da Costa Filho e de Cleodir Jonas da Costa. 
A pretendente: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, profi ssão: vigilante, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Ubatã, BA, data-nascimento: 06/01/1982, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Juarez Guilherme dos Santos e de Valdecy 
Matildes dos Santos.

O pretendente: VALDIR FELIPE NERIS JÚNIOR, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Senhor do Bonfi m, BA, data-nascimento: 12/09/1992, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Valdir Felipe Neris e de Luciene Maria dos Santos Neris. A 
pretendente: NATALIE CARVALHO SILVA, profi ssão: aux. de escritorio, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Francisco do Nascimento Silva e de Analice Carvalho Silva.

O pretendente: WELLINGTON VIEIRA DE MEDEIROS, profi ssão: consultor de 
serviços, estado civil: divorciado, naturalidade: Ruy Barbosa, BA, data-nascimento: 
05/11/1972, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Maximiano Bruno de 
Medeiros e de Maria Vieira de Medeiros. A pretendente: STEFANNY CATHARINE 
GOMES PURITA, profi ssão: porteiro, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 05/05/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Roberto Purita e de Eliane Utrilha Gomes Purita.

O pretendente: AUGUSTINE CHINEDU EZE, profi ssão:, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Igboukwu - Nigeria, data-nascimento: 04/06/1975, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Kennedy Ezeaka e de Ann Ezeaka. A pretendente: LUCIA 
HELENA DOS SANTOS, profi ssão: agente comunitária de saúde, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1965, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Nilson dos Santos e de Luzia dos Santos.

O pretendente: DANIEL SALES COSTA, profi ssão: encarregado de eletro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1964, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Correia da Costa e de Anizia de Sales 
Costa. A pretendente: SORAIA APARECIDA DA SILVA SANCHES, profi ssão: pr. 
domésticas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/09/1970, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Felix Tertuliano Martines 
Santos e de Isabel da Silva.

O pretendente: LEONIDAS BERNARDES DINIZ, profi ssão: repositor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Luiz, MA, data-nascimento: 11/02/1962, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jaime Diniz e de Lindalva Bernardes Diniz. A 
pretendente: INÊS PEREIRA, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1965, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Geralda Candida da Cruz.

O pretendente: LEANDRO DE ALMEIDA SILVA, profi ssão: analista de seguros, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 31/01/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Cirilo da Silva e de Lucinda Almeida 
Santos da Silva. A pretendente: LUANA TIMÓTIO DA SILVA, profi ssão: assistente 
administeativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/03/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Pereira da 
Silva e de Antonia Timótio da Silva.

O pretendente: WASHINGTON ROBERTO DE LIMA SILVA, profi ssão: analista de 
suporte, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Lidio Pereira da Silva e de Vilma de 
Lima Silva. A pretendente: CAROLINE SOARES DE OLIVEIRA, profi ssão: assistente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/02/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edivaldo Soares de 
Oliveira e de Elida Alves de Lima Oliveira.

O pretendente: VINICIUS PALHARES, profi ssão: consultor de BI, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/1992, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Silvio Rogerio Palhares e de Eliana Ferreira da Silva Palhares. 
A pretendente: BRUNA ALVES DE BARROS, profi ssão: aux. administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jorge Luiz de Barros e de Roseli Alves Ferreira.

O pretendente: DENIS COELHO DA SILVA, profi ssão: agente escolar, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/1975, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Lindivaldo Pau Ferro da Silva e de Raimunda 
Coelho da Silva. A pretendente: ELIANE PORFIRIO DA SILVA, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Carapicuíba, SP, data-nascimento: 
31/08/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Cristovão Porfi rio da 
Silva e de Neuza Guilherme da Silva.

O pretendente: ENRIQUE DE ARAUJO MARCIANO, profi ssão: funcionário público, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Vila Velha, ES, data-nascimento: 31/12/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Marciano e de Maria Senhora 
Pereira de Araujo. A pretendente: PATRICIA DE ALMEIDA SOUZA, profi ssão: auxiliar de 
recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/06/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Adalberto dos Santos 
Souza e de Narciza Matos de Almeida.

O pretendente: EDIVAL DE ALMEIDA, profi ssão: aux. de transpotes, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 20/03/1987, residente e 
domiciliado em Suzano, SP, fi lho de Everaldo de Almeida e de Jovelina Mendes de 
Almeida. A pretendente: CÉLIA ALVES VANDERLEI, profi ssão: costureira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Engenho Bamburral- Amaraji, PE, data-nascimento: 04/01/1971, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Alves Vanderlei e de Maria 
José Vanderlei.

O pretendente: LUCAS ANDRE FERNANDES DA SILVA, profi ssão: designer, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Inucencio da Silva e de Maria Zuleide 
Garcia Fernandes Silva. A pretendente: ISABELE ABÁ DA SILVA, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/02/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Pereira da Silva e de Ana 
Cristina dos Santos Abá Silva.

O pretendente: JOSÉ CICERO CAVALCANTE XAVIER, profi ssão: ajudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Benedito do Sul, PE, data-nascimento: 15/08/1973, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antônio Marques Xavier e de Eurides 
Cavalcante Xavier. A pretendente: FABIANA PEREIRA DA SILVA, profi ssão: cozinheira 
escolar, estado civil: solteira, naturalidade: Campina Grande, PB, data-nascimento: 
04/03/1973, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marina Pereira da Silva.

O pretendente: EDUARDO TEIXEIRA DIMAS, profi ssão: trocador de molde, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Simão Dimas Filho e de Sonia Maria Teixeira 
Dimas. A pretendente: RIDHIA LAINE GOMES DA SILVA, profi ssão: nutricionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 19/08/1991, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edimilson Cassiano da Silva e de Lucineide 
Gomes da Silva.

O pretendente: JOSÉ LUCAS ROMANO SILVA, profi ssão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Miguel dos Campos, AL, data-nascimento: 25/01/1998, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Expedito Romano dos Santos 
e de Kátia Maria dos Santos Silva. A pretendente: MONIQUE DA CRUZ SILVA, 
profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 26/02/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edilson 
Lima da Silva e de Celenir Maria da Cruz.

O pretendente: CLENILDO NASCIMENTO DA SILVA, profi ssão: cabista de rede 
telefonica, estado civil: solteiro, naturalidade: Esperança, PB, data-nascimento: 
30/10/1978, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ednaldo Virgínio da Silva 
e de Maria de Fátima Nascimento da Silva. A pretendente: MARCELA ALEXANDRE 
DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 12/12/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose 
Renato de Souza e de Quiteria Alexandre de Souza.

O pretendente: JOSÉ DIAS FILHO, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Cedro de São João, SE, data-nascimento: 27/11/1952, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Maria Francisca Santos. A pretendente: 
MARIA DE FÁTIMA CABOCLO DA SILVA, profi ssão: costureira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 18/05/1968, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Caboclo da Silva e de Maria Pereira da Silva.

O pretendente: EDNALDO DE JESUS FELIX, profi ssão: repositor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Wenceslau Guimarães, BA, data-nascimento: 27/04/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Maria Raimunda de Jesus Felix. A pretendente: 
LARISSA DE JESUS MACIEL, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Vanderlei Alves Maciel e de Antonia Maria de 
Jesus.

O pretendente: JONES PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Silvia Pereira dos Santos. A pretendente: BRUNA 
BARBOSA SANTOS, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Ilhéus, 
BA, data-nascimento: 01/10/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Arnaldo Oliveira Santos e de Maria Bethania Barbosa dos Santos.

O pretendente: WILTON GOMES DOS SANTOS, profi ssão: operador de 
estacionamento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/01/1986, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Gomes dos Santos 
e de Tereza Marques do Nascimento. A pretendente: NADIA SOUZA BARBOSA DE 
OLIVEIRA, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 07/11/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Lauro Barbosa de Oliveira e de Raquel de Souza.

O pretendente: ALLAN GARCIA PAES, profi ssão: ajudante de motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Antonio Tavares Paes e de Angela Garcia 
de Oliveira. A pretendente: THAYANA RUBEN DE MACEDO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1997, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo Ruben de Macedo e de Maria Rosa 
Macedo.

O pretendente: GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS PANICIO, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/09/1993, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Panicio 
e de Maria dos Santos Panicio. A pretendente: NATHALIA VIANA DOS SANTOS, 
profi ssão: auxiliar de recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 15/04/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Djalma Costa dos Santos e de Elisabete Viana dos Santos.

O pretendente: HENRIQUE SANDRO DE SOUZA, profi ssão: assistente de marketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1974, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Vitória Lourenço de Souza. A 
pretendente: GRACIENE MARIA RODRIGUES, profi ssão: cozinheira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Jaboatão, PE, data-nascimento: 20/10/1985, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Silvio Rodrigues e de Maria das Graças 
Carneiro.

O pretendente: RAYAK SANTOS, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Ilheus, BA, data-nascimento: 10/07/1991, residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Elisabete Maria dos Santos de Oliveira. A pretendente: SANDY SANTOS 
MOREIRA, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 08/10/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Henrique Silva Moreira e de Edna Santos de Souza.

O pretendente: JULIO VICENTE DOS REIS AURICCHIO, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/10/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Vicente Auricchio Neto e de Cibele Luchesi dos 
Reis Auricchio. A pretendente: ALINE RIBEIRO LOURENÇO, profi ssão: demonstradora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 04/05/1989, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Cicera Ribeiro Lourenço.

O pretendente: CARLOS ALBERTO CAMARGO XAVIER, profi ssão: pasteleiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Laércio Francisco Xavier e de Zilda Camargo de 
Amorim. A pretendente: ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Pereira dos Santos e de 
Edna Aparecida Bispo dos Santos.

O pretendente: STEVE DAVIS DE ANDRADE, profi ssão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de David de Andrade e de Irma Soares Arevalo. 
A pretendente: ANA PAULA DE JESUS DOS SANTOS, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/07/1983, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Severino Virgulino dos Santos e de Luiza Maria 
de Jesus dos Santos.

O pretendente: EDUARDO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cristiane Pereira da Silva. A pretendente: 
SUÉLEN DE MOURA SOUZA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1992, residente e domiciliada 
em Mogi das Cruzes, SP, fi lha de Antenor Pinto de Souza e de Valdilene Aparecida 
de Moura Souza.

Em uma votação 
apertada, o Parlamento 
Europeu aprovou ontem 
(16) a indicação da 
ministra da Defesa da 
Alemanha, Ursula von 
der Leyen, como nova 
presidente da Comissão 
Europeia

A alemã recebeu o 
apoio de 383 euro-
deputados, apenas 

nove a mais do que o mí-

nimo de 374. Outros 327 
europarlamentares fica-
ram contra a indicação de 
Von der Leyen, enquanto 
22 votaram nulo ou em 
branco.

“Sinto-me honrada, a con-
fi ança em mim é a confi ança 
na Europa, uma Europa for-
te e unida de leste a oeste, 
de norte a sul, pronta para 
lutar pelo futuro ao invés 
de contra si mesma”, disse 
a primeira mulher a coman-
dar o poder Executivo da 
União Europeia (ANSA). Ursula von der Leyen no Parlamento Europeu. 

Parlamento aprova Ursula von 
der Leyen na Comissão Europeia

EP
A

A região Sul concentra 17,6% 
da população de animais de 
estimação do Brasil. Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul concentram cerca de 6,6 mil 
lojas que comercializam ração 
e utilidades para pet, mais de 
18% da produção nacional de 
ração e aproximadamente 17% 
do faturamento nacional. Os 
dados foram organizados pelo 
Instituto Pet Brasil (IPB).

O Rio Grande do Sul lidera 
com 2,4 mil lojas de produtos 
pet e 250 clínicas especiali-
zadas, para atenderem mais 
de 4,1 milhões de cães, 1,7 
milhões de gatos e 3,9 milhões 
de peixes ornamentais e aves 

canoras, que correspondem a 
7,1% da população de animais 
de estimação no Brasil. 

O Paraná vem em segundo 
lugar com 2,8 mil lojas e 290 
clínicas especializadas para 
atenderem mais de 4,2 milhões 
de cães, 1,2 milhões de gatos 
e 2,4 milhões de peixes orna-
mentais e aves canoras, que 
correspondem a 5,9% do total 
de pets no país. Santa Catarina 
vem em terceiro, com 1,4 mil 
lojas, aproximadamente 180 
clínicas, para uma população 
de 1,9 milhões de cães, 500 mil 
gatos e 3,8 milhões de peixes e 
aves, ou 4,6% do total brasileiro 
(AI/IPB).

Região Sul concentra 17,6% 
da população de pets
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