São Paulo, sábado a terça-feira, 23 a 26 de dezembro de 2017

Após vitória separatista, Puigdemont
propõe diálogo com Rajoy

stou disposto a encontrar-me
em Bruxelas, ou em qualquer
outro lugar da União Europeia
(UE) que não seja o Estado espanhol, por
razões óbvias, com o senhor Rajoy”, disse
Puigdemont em Bruxelas.
Além disso, o líder catalão disse estar
aberto a voltar para seu país de origem
caso tenha garantia de que permaneceria
chefe de um possível novo governo da Catalunha. Rajoy disse que fará esforços para
dialogar com o governo que será formado
na Catalunha. No entanto, ele recusou o
encontro com Puigdemont. “Com quem eu
teria de me sentar é com quem ganhou as
eleições, que é a senhora [Inés] Arrimada”,
disse ele, em referência à líder do partido
Cidadãos, que saiu com mais votos e assentos no Parlamento.
O premier ainda enfatizou que a crise
política e social que existe na Catalunha
levará tempo para ser finalizada. “Essa reconciliação deve ser o primeiro trabalho de
quem governar. Confio que na Catalunha se
abra agora uma etapa baseada em diálogo
e não no confronto e na unilateralidade”,
indicou Rajoy. “Aos cidadãos da Catalunha,
digo que farei um esforço para dialogar
com o governo que sair na Catalunha, mas
espero que abandonem as decisões unilaterais e não se coloquem acima da lei. Farei
tudo que estiver às minhas mãos, mas não
aceitarei que saltem a lei, a Constituição e
o estatuto”, acrescentou.
Puigdemont está vivendo em Bruxelas

“E
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Após os separatistas vencerem as eleições regionais, o presidente destituído da Catalunha, Carles
Puigdemont, afirmou que está disposto a fazer uma reunião no exterior sem pré-condições com o primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy para existir um diálogo

Liliane Rocha (*)
Não é novidade e
diversos estudos
reafirmam que o
planeta Terra tem
dado sinais claros de
um esgotamento que
já começa a atingir as
gerações atuais
e continuarmos na rota
atual, será impossível
para as gerações futuras
escaparem. O aquecimento
global, a escassez hídrica, o
acúmulo de resíduos sobre
o planeta, a sobrecarga das
fontes energéticas e o desmatamento são os pilares que nos
demonstram como o modelo
atual de sociedade está gerando uma pressão sobre o planeta
em descompasso com sua
capacidade de regeneração.
As manchetes são contundentes: “Nos últimos 65 anos,
geramos 8 bilhões de toneladas
de plástico no planeta terra”,
“Um Iceberg do tamanho do
Distrito Federal acaba de se
soltar no Polo Sul e fica à deriva
no oceano”, “Escassez hídrica
assola o Brasil”, “Apagão enérgico”. Os desafios são colossais
e por isso mesmo uma empresa
ou instituição que almeje fazer
uma verdadeira diferença ou
buscar minimizar esses impactos, deverá não somente
rever seus processos internos,
mas garantir que o potencial
das transformações que gera
serão não aritméticos, mas sim
geométricos e exponenciais.
Todas as esferas organizacionais precisam estar empenhadas na elaboração de
um modelo econômico capaz
de atender às necessidades
do homem sem causar danos
ao planeta, ou minimizando
tais impactos. Uma completa
mudança de paradigma.
Instituições, empresas, governos e sociedade civil têm
um papel fundamental na construção de um mundo melhor
para todos. O compromisso
com este novo paradigma de
desenvolvimento deve ser
transversal, de forma a atingir
todas as camadas da sociedade
e gerar os reais benefícios da
sustentabilidade.
Trabalhar no desenvolvimento da cadeia de valor para
uma atuação sustentável, em
especial com os fornecedores,
é uma das principais formas
encontradas para trilhar essa
jornada. O processo de desenvolvimento de fornecedores
para a Sustentabilidade percorre um caminho que passa
pela capacitação dos colaboradores da empresa – para que
estejam aptos a compreender
a sua responsabilidade e poder
de influência junto aos demais
atores do mercado –, criação
de materiais de comunicação
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Manifestação pró-referendo em Barcelona, após violenta repressão policial.

desde outubro, quando Rajoy ativou o
artigo 155 da Constituição espanhola e destituiu o governo regional após um referendo
considerado ilegal e da proclamação de
independência da Catalunha. Desde então,
muitos membros de seu gabinete foram
presos enquanto aguardam uma investigação sobre a tentativa de independência,
inclusive novas eleições foram marcadas.
As declarações acontecem depois do
bloco independentista conquistar a maioria

absoluta nas eleições catalãs convocadas
após a crise institucional sem precedentes.
Os três partidos que defendem a independência, Junts per Catalunya, liderado
por Puigdemont, a Esquerda Republicana (ERC), do ex-vice-presidente Oriel
Junqueras, e a Candidatura de Unidade
Popular (CUP), conquistaram 70 cadeiras
do parlamento - duas a mais do que é necessário para garantir a maioria absoluta
na casa de 135 lugares (ANSA).
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41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oﬁcial
Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: ADEMAR PEREIRA EVANGELISTA JÚNIOR, estado civil solteiro, proﬁssão analista de sistemas, nascido em Piritiba - BA, no dia (01/06/1987), residente e
domiciliado em Guarulhos - SP, ﬁlho de Ademar Pereira Evangelista e de Elenita Oliveira
Evangelista. A pretendente: MARIANA MACEDO FELCHI, estado civil solteira, proﬁssão
analista de processos, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (20/10/1989), residente
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Antonio Carlos Felchi e de Roseli
Aparecida Macedo Felchi. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do 1º
Subdistrito do município de Guarulhos, neste Estado, onde será realizado o casamento.
O pretendente: IVANALDO SANTIAGO LEAL, estado civil divorciado, proﬁssão pedreiro,
nascido em Areia - PB, no dia (27/03/1974), residente e domiciliado neste Subdistrito, São
Paulo - SP, ﬁlho de Manoel Carneiro Leal e de Neuza Dias Santiago Leal. A pretendente:
NADJANE VALÉRIO GRANJA, estado civil solteira, proﬁssão garçonete, nascida em
Salvador - BA, no dia (15/06/1977), residente e domiciliada em Juazeiro - BA, ﬁlha de
Jozivaldo Batista Granja e de Elizabete Maria Valério Granja. Obs.: Bem como cópia
recebida da Unidade de Serviço do cartório do 1º Oﬁcio do município de Juazeiro, no
Estado da Bahia, onde será realizado o casamento.
O pretendente: EDMAR ALVES SANCHES, estado civil solteiro, proﬁssão policial, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (07/03/1984), residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Waldemar Tunes Sanches e de Maria Alves
Tunes. A pretendente: ALINE FERREIRA CAMPOS, estado civil solteira, proﬁssão recepcionista, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (24/05/1988), residente
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Luiz Carlos Ferreira Campos e
de Luciana Ferreira de Almeida.
O pretendente: RAFAEL VACCARI LEITE, estado civil divorciado, proﬁssão analista de
legalização, nascido em Arujá - SP, no dia (24/11/1984), residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Benedito Antonio Leite e de Maria Aparecida Vaccari
Leite. A pretendente: ANDRESSA CRUZ BUTURI, estado civil divorciada, proﬁssão analista
de RH, nascida em São Paulo - SP, no dia (01/06/1986), residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Josue Buturi e de Francisca da Cruz Penha Buturi.
O pretendente: CLEBER FERNANDES GUIMARÃES, estado civil solteiro, proﬁssão
empresário, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (25/09/1979), residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de José Fernandes Guimarães e de
Neusa Augusta Guimarães. A pretendente: KAMILA MARTIN BELLINTANI, estado civil
solteira, proﬁssão empresária, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (20/12/1984),
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Luis Antonio Bellintani
e de Leonice Martin Bellintani.
O pretendente: CARLOS SILVINO, estado civil divorciado, proﬁssão aposentado, nascido
em Sorocaba (2º Subdistrito) - SP, no dia (26/04/1953), residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de José Silvino e de Francisca Silvino. A pretendente:
LUIZA SENIS SILVINO, estado civil divorciada, proﬁssão do lar, nascida nesta Capital,
Aclimação - SP, no dia (09/08/1955), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo
- SP, ﬁlha de Carlos Senis e de Helena Teixeira Senis.
O pretendente: DIEGO JANUARIO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, proﬁssão
ajudante geral, nascido nesta Capital, Guaianases - SP, no dia (21/10/1988), residente
e domiciliado nesta Capital - SP, ﬁlho de Aparecida Januario de Oliveira. A pretendente:
DEBORA FRANCIELE DO AMPARO TORRES, estado civil solteira, proﬁssão auxiliar
de vendas, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (28/07/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Carlos Alberto da Silva Torres e de
Elaine Cristina do Amparo. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviços, desta
Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.
O pretendente: EZEQUIEL MAGALHÃES FERNANDES, estado civil solteiro, proﬁssão
atendente fechador, nascido em Ribeirão Preto (2º Subdistrito) - SP, no dia (25/11/1998),
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de José Fernandes da
Silva e de Neilde Ferreira Magalhães da Silva. A pretendente: FERNANDA MONTEIRO
ALVES, estado civil solteira, proﬁssão jovem aprendiz, nascida nesta Capital, Cangaíba
- SP, no dia (22/04/1999), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha
de Donizette Pedroso Alves e de Katia Monteiro Alves.
O pretendente: LUIZ ADRIANO DA TRINDADE, estado civil divorciado, proﬁssão auxiliar
de enfermagem, nascido em Campinas - SP, no dia (05/12/1976), residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Luiz Antonio da Trindade e de Ana Amelia Faria
da Trindade. A pretendente: ALESSANDRA SOZIO FIGUEIREDO, estado civil divorciada,
proﬁssão estagiária, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (02/10/1975),
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Anibal Figueiredo e
de Viviane Sozio Figueiredo.
O pretendente: KAUE CASSIO DELL’ISOLA, estado civil solteiro, proﬁssão serralheiro,
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (30/01/1997), residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Mario Augusto Dell’Isola e de Lucinete dos Santos
Dell’Isola. A pretendente: KARLA SIRLEI PEREIRA DE SANTANA, estado civil solteira,
proﬁssão vigilante, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (05/08/1980),
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Gilzete Pereira de Santana.
O pretendente: HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, proﬁssão
ajudante geral, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (07/12/1986), residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Marta Pereira dos Santos. A
pretendente: MARIA CLEUDA DE JESUS, estado civil solteira, proﬁssão do lar, nascida
em Ouricuri (Lagoa Grande) - PE, no dia (14/06/1981), residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Marina Maria de Jesus.
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Impacto na Cadeia de
Valor é caminho para a
sustentabilidade exponencial

O pretendente: ADEMAR RIGUEIRA, estado civil divorciado, profissão autônomo,
nascido em Teixeiras - MG, no dia (04/06/1940), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Vicente Ferreira Mariano e de Thereza Rigueira
Machado. A pretendente: ANA LOPES FARIA, estado civil divorciada, profissão
do lar, nascida em São Pedro dos Ferros - MG, no dia (31/08/1957), residente e
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Lopes de Faria e de
Antonia Lopes Salgado.
O pretendente: RENAN GUSTAVO MAIATE SANTOS, estado civil solteiro, proﬁssão
autônomo, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia (01/08/1993), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Olibio Pinto dos Santos e de Angela
Aparecida Maiate Santos. A pretendente: KESHIA MARIE TOTO DELOS SANTOS,
estado civil solteira, proﬁssão vendedora, nascida na República das Filipinas, Manila,
no dia (15/07/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de
Rolando Santos Delos Santos e de Nenita Toto Delos Santos.
O pretendente: AMARILDO ALVES DE AMORIM, estado civil divorciado, proﬁssão
motorista, nascido em Inajá - PR, no dia (14/03/1967), residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Agenor Alves Pequeno e de Maria Alves de
Amorim. A pretendente: SILVANA CONCEIÇÃO VIEIRA SANTOS, estado civil solteira, proﬁssão doméstica, nascida em Anagé - BA, no dia (23/04/1972), residente e
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Everaldo Gomes dos Santos
e de Neides Conceição Vieira.
O pretendente: GERSON SAKAI KANASHIRO, estado civil divorciado, profissão
feirante, nascido em São Paulo - SP, no dia (07/08/1986), residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jorge Hideaki Kanashiro e de Alice Natsuko Kanashiro. A pretendente: CINTIA YURIE HINUMA, estado civil divorciada,
profissão feirante, nascida em São Paulo - SP, no dia (16/12/1987), residente e
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Akihiko Hinuma e de Olinda
Nishiura Hinuma.
O pretendente: ALBERTO RODRIGUES ARAGÃO, estado civil solteiro, proﬁssão
operador de máquina, nascido em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia (07/08/1989),
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Adelmo Aragão e de
Gilma Luiza Rodrigues Aragão. A pretendente: FLÁVIA DANIELY MANSUR TEIXEIRA,
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP (Registrada em Carrancas - MG), no dia
(09/06/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Henrique
Leite Teixeira e de Sirlene de Pádua Mansur Teixeira.
O pretendente: FRANCISCO IGOR CUNHA DA SILVA, estado civil divorciado,
profissão vendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia (17/01/1980), residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Carlos da Silva e de
Iriné Sales Cunha da Silva. A pretendente: TATIANE RIBEIRO, estado civil solteira, profissão auxiliar de cobrança, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia
(10/03/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de
Maria de Fátima Ribeiro.
O pretendente: FÁBIO RIBEIRO RAMOS, estado civil solteiro, proﬁssão analista de
sistemas, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia (17/06/1985), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Paulo Marques Ramos e de Clarisdalva
Alves Ribeiro Ramos. A pretendente: JULIANA EMERCINI DE SOUZA GARCIA, estado
civil solteira, proﬁssão enfermagem, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia
(06/07/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Carlos
Alberto Garcia e de Adelia Emercini de Souza.
O pretendente: PATRICK DA SILVA AGUIAR, estado civil solteiro, proﬁssão cozinheiro,
nascido em Itanhaém - SP, no dia (06/06/1996), residente e domiciliado neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlho de Luciano dos Santos Aguiar e de Fernanda Maria da Silva. A
pretendente: PRISCILA FARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, proﬁssão
vendedora, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (20/11/1998), residente e
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Wanderley Almeida de Oliveira e
de Patricia de Oliveira Faria.
O pretendente: RODRIGO PEDRO DA SILVA, estado civil solteiro, proﬁssão operador
de máquinas, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (28/07/1988), residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Pedro João da Silva e de Iraci
Lucinda da Silva. A pretendente: MAYANE COSTA BORGES, estado civil solteira, proﬁssão assistente administrativo, nascida em Vitória da Conquista (2º Subdistrito) - BA,
no dia (15/05/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de
José Carlos Borges e de Jasmira Costa Borges.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser aﬁxado no Oﬁcial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal
Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Oﬁcial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: VALDEMAR BENEDITO DUARTE, proﬁssão: ajudante geral, estado
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/1983, residente e
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Benedito Diolindo Duarte e de Maria
Adelaide da Conceição Duarte. A pretendente: NAILDA SARAIVA DE JESUS, proﬁssão: frentista, estado civil: solteira, naturalidade: Comercinho, MG, data-nascimento:
19/08/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Joaquim
Pereira da Penha e de Helena Saraiva de Jesus.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser aﬁxado no Oﬁcial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal
Empresas & Negócios
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tais como manuais, vídeos,
e-learning, entre outros.
Em um contexto mais avançado, pode também ser elaborada uma matriz que desdobra
aspectos sociais e ambientais
em perguntas que poderão
ser respondidas pelos fornecedores, assim será possível
obter uma visão geral do ponto
onde cada um se encontra em
relação ao desenvolvimento
sustentável e como podem
avançar nesse tema.
A realização de um programa
de desenvolvimento de fornecedores com foco na sustentabilidade, visando um impacto
ambiental e social na cadeia
de valor, em geral exige maior
esforço financeiro e tempo no
começo do processo, contudo,
a médio e longo prazos passa
a gerar mais resultados com
menor demanda de esforços.
Pois uma vez que os fornecedores e a cadeia de valor
passam pelo processo de
educação e engajamento para
Sustentabilidade, ampliando
sua compreensão do alinhamento estratégico do Desenvolvimento Sustentável com a
competitividade e perenidade
do seu negócio o novo padrão
mental se instala, os novos
comportamentos, habilidades
e atitudes para uma gestão sustentável passam estar vigentes.
As organizações e empresas
interessadas em atuar nessa
frente podem incluir o passo
a passo em seu planejamento
estratégico anual, com uma
visão de longo prazo no famoso
five year plan (planejamento
de 5 anos) e reforçar ainda
mais seu posicionamento em
Desenvolvimento Sustentável,
firmando um compromisso não
só com os resultados de curto
prazo, como com as transformações a longo prazo.
Há alguns anos, estabeleceuse entre as empresas varejistas
a prática de realizar grandes
conferências e outros eventos
com foco nessa temática, para
os quais os fornecedores são
convidados e estabelecem,
juntos, as metas de longo
prazo em prol da sustentabilidade. Tanto fornecedores de
produtos como os de serviços
participam.
As mudanças propostas
são todas alinhadas aos movimentos da sociedade com os
Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável, com requisitos
legais, certificações, entre outros. São cada vez mais comuns
a mensuração de resultados
na elevação de performance e
inovação dessas empresas, que
percebem claros resultados
econômicos.
(*) - Mestre em Políticas Públicas
pela FGV, é fundadora e CEO
da Gestão Kairós – consultoria
especializada em Sustentabilidade e
Diversidade. Autora do livro ‘Como
ser um líder Inclusivo’.

Temer não quer deixar a reforma
para o próximo presidente

O presidente Temer voltou a
defender a reforma da Previdência na manhã de sexta-feira
(22), em Brasília. Durante café
da manhã com jornalistas, o
presidente voltou ao tema,
“para que não caia no ouvido
do esquecimento neste mês de
janeiro”. Temer disse que se a
matéria não for votada em 19 de
fevereiro, a intenção do governo
é que a matéria se mantenha na
pauta de votações e não fique
para o próximo presidente da
República.
Ao dar a declaração, ele repetiu uma expressão que agitou
negativamente os mercados em
novembro. Na ocasião, a bolsa de
valores caiu com o impacto de
uma possível não aprovação da
reforma. E o presidente parece
ter se lembrado do episódio, porque emendou, logo em seguida,
uma declaração mais confiante
na aprovação da reforma.

“Acho que a essa altura já
está havendo esclarecimentos,
dos mais variados, que levarão
aos parlamentares a convicção
de que vale a pena aprovar a
reforma da Previdência”, disse o presidente, sob olhar do
ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, sentado a seu lado.
Para Temer, o governo perderá simbolicamente, além
de economicamente, caso a
reforma não seja aprovada.
Ele acredita que os índices
positivos de inflação e juros
conquistados nos últimos meses seriam perdidos. Para o
ministro Henrique Meirelles,
o que está sendo discutido
não é se a forma será feita,
e sim quando. “A reforma da
Previdência no Brasil será
feita, isso não há dúvida. Nós
não estamos discutindo o se,
e sim o quando. E o quando é
agora, fevereiro” (ABr).
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