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“Não quero saber do 
sofrimento, quero é 
felicidade. Não gosto 
de fazer lamúrias. Não 
quero ter razão. 
Quero é ser feliz”.
Ferreira Gullar (1930)
Escritor brasileiro 

BOLSAS
O Ibovespa: +0,77% Pontos: 
61.108,98 Máxima de +1,04% 
: 61.275 pontos Mínima de 
-0,27% : 60.479 pontos Volu-
me: 8,52 bilhões Variação em 
2016: 40,97% Variação no mês: 
4,7% Dow Jones: -0,15% Pontos: 
18.240,49 Nasdaq: -0,27% Pon-
tos: 5.292,41 Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2155 Venda: R$ 3,2166 
Variação: -0,21% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,29 Venda: R$ 3,39 
Variação: -0,29% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2128 Venda: R$ 
3,2134 Variação: -0,54% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1830 
Venda: R$ 3,3630 Variação: 
-0,41% - Dólar Futuro (novem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,94% ao 
ano. - Capital de giro, 15,40% ao ano. 
- Hot money, 1,61% ao mês. - CDI, 
14,13% ao ano. - Over a 14,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.251,90 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas)  Variação: -0,08%  - Ouro 
BM&F (à vista)  Cotação: 129,500  
Variação: estável.

bro) Cotação: R$ 3,2365 Variação: 
-0,34% - Euro (17h37) Compra: 
US$ 1,1196 Venda: US$ 1,1197 
Variação: +0,44% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6000 Venda: R$ 
3,6020 Variação: +0,22% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,5270 Ven-
da: R$ 3,7700 Variação: -0,19%.

+0,87% Pontos: 61.180 Máxi-
ma (pontos): 61.400 Mínima 
(pontos): 60.440. Global 40 
Cotação: 905,588 centavos de 
dólar Variação: -1,17%.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
disse que, em conversas 

esta semana com investidores 
nos Estados Unidos, notou 
interesse forte pelos projetos 
de infraestrutura no Brasil e 
que acredita que o País pode 
receber “dezenas de bilhões” 
de dólares com as concessões 
que vão a leilão nos próximos 
meses. “Serão volumes subs-
tanciais de investimento, prin-
cipalmente porque o programa 
de concessões é realista. Existe 
enorme oportunidade de in-
vestimento no Brasil”, disse o 
ministro na sexta-feira (7).

Na sua avaliação, um dos 
principais fatores para os 
estrangeiros é que as regras 

     

Henrique Meirelles avalia
que concessões podem atrair 
dezenas de bilhões de dólares

as regras do jogo e já trazem 
resultados. As expectativas de 
infl ação apontam para conver-
gência para a meta do BC e a 
economia está perto de retomar 
crescimento (AE).

sejam estáveis e que durem o 
tempo das concessões. Outro 
fator importante é que prevaleça 
a maior competição possível nos 
leilões, para que se tenha certeza 
que o melhor vai levar o projeto. 
“Vamos deixar de ter essa posi-
ção intervencionista do governo 
de querer tomar a decisão não 
só em nome da população, mas 
também dos investidores”.

Para Meirelles, o Brasil não só 
está aproveitando o bom cená-
rio externo no momento para 
fazer as reformas, mas também 
uma “janela de oportunidade” 
no mercado doméstico. “É o 
momento em que o Congresso, 
a população, os consumidores, 
os empresários estão cada vez 
mais conscientes de que é pre-

ciso tirar o Brasil da crise”, disse 
ele, frisando que o fator principal 
para provocar a recessão brasi-
leira foram causas internas e não 
externas.

Na apresentação que fez para 
investidores em Washington em 
evento da Câmara de Comércio 
Brasil-Estados Unidos, Meirelles 
falou de fatores que levaram a 
uma das maiores recessões da 
história do Brasil e mencionou 
que o gasto público brasileiro 
vem crescendo de forma conti-
nuada na gestão dos três últimos 
presidentes. Mesmos os que 
foram reeleitos deixaram des-
pesa maior para seus próprios 
governos.

Meirelles disse que as medidas 
mais estruturais, incluindo a 

proposta que fi xa um limite para 
o aumento do gasto público, ex-
trapolam a questão de governos 
e levam em conta o longo prazo. 
“Nos últimos anos, as despesas 
do governo assumiram trajetória 

insustentável”, disse o ministro na 
apresentação, que reuniu cerca 
de 250 pessoas, entre empresá-
rios, investidores e economistas. 
O novo governo apresentou 
propostas que podem mudar 

Meirelles mencionou que o gasto público brasileiro veio crescendo de forma

continuada na gestão dos três últimos presidentes.

A Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) informou 
na sexta-feira (7) que o Índi-
ce Nacional de Confi ança do 
Consumidor (Inec), medido 
mensalmente pela entidade, 
chegou a 103,1 pontos em se-
tembro, crescendo 1,1% ante 
agosto. Na comparação com 
setembro de 2015, a confi ança 
cresceu ainda mais, 7,1%. No 
entanto, o Inec continua abaixo 
da média histórica, que é 108,9 
pontos.

A melhora nas expectativas 
em relação à inflação e ao 
desemprego contribuiu para 
o aumento da confi ança. O 
índice de expectativas sobre a 
infl ação para os próximos seis 
meses subiu 3,6%, de 110,7 
para 114,7 pontos, entre agosto 
e setembro. Já o indicador rela-
tivo ao desemprego passou de 
114,1 para 116,8 pontos, com 
alta de 2,4%. Quanto maiores 
os índices, maior é o número 
de pessoas que esperam que 
a inflação e o desemprego 
caiam. 

A pesquisa também mostrou 
melhora nas expectativas sobre 
o endividamento e situação 
fi nanceira. O otimismo com 
relação às dívidas subiu de 
95,2 para 97,8 pontos, alta de 

O Brasil está experimentando 
a recessão mais severa de sua 
história, afi rmou o presidente 
do Banco Central (BC), Ilan 
Goldfajn, no Encontro Anual 
do FMI, em Washington. Gol-
dfajn disse que, no último ano 
e meio, o PIB caiu 7% e a taxa 
de desemprego chegou a 12%, 
depois de ter fi cado em 6% em 
2013. Ao mesmo tempo, a infl a-
ção atingiu 11% no fi nal de 2015 
e espera-se que termine 2016 
levemente acima de 7%.

“Estes desenvolvimentos 
foram equivalentes a um cho-
que de oferta, e os efeitos da 
desaceleração global foram 
ampliados pela adoção de 
políticas internas distorcidas. 
A economia brasileira sofreu 
uma crise de confi ança gerada 
por problemas fi scais”, disse. A 
deterioração nas contas públi-
cas levou as expectativas para 
a dívida bruta a 80% - 90% do 

Presidente do Banco Central, 

Ilan Goldfajn.

PTB declara apoio ao 
PSDB em Porto Alegre

Porto Alegre - A coligação en-
cabeçada pelo PTB no primeiro 
turno da eleição à prefeitura 
de Porto Alegre ofi cializou o 
apoio à candidatura do depu-
tado federal Nelson Marchezan 
Júnior (PSDB), que no último 
domingo, dia 2, teve 29,84% 
dos votos. Ele concorre com o 
atual vice-prefeito da cidade, 
Sebastião Melo (PMDB), que 
somou 25,93%. Os petebistas 
foram muito assediados pelos 
dois lados e a decisão era aguar-
dada com expectativa. 

No primeiro turno, o candida-
to do PTB, Maurício Dziedricki, 
conseguiu 13,68% dos votos, o 
que lhe garantiu o quarto lugar. 
A percepção é de que os eleito-
res de Dziedricki, que cresceu 
ao longo da campanha e foi 
uma das surpresas da eleição, 
poderão ser o fi el da balança. 
Convencer aqueles que vota-
ram em Raul Pont (PT) - o 
terceiro colocado, com 16,37% 
- e Luciana Genro (PSOL) - a 
quinta colocada, com 12,06% 
- será mais difícil (AE).

Reforma do ensino 
O Roda Viva desta segunda-feira 

(10), pela TV Cultura, a partir das 
22h00, entrevista o ministro da 
Educação, Mendonça Filho, que 
fala, entre outros assuntos, sobre 
a proposta de reforma do ensino 
médio e os planos do governo para 
o setor da educação. Apresentado 
por Augusto Nunes, conta com 
uma bancada de entrevistadores 
e com a participação fi xa do car-
tunista Paulo Caruso.

O ministro do TSE, Herman 
Benjamin, relator das ações 
que pedem a cassação da chapa 
Dilma-Temer eleita em 2014, 
negou o pedido da defesa da pe-
tista para realizar uma perícia 
complementar nas empresas 
contratadas pela campanha. 
O pedido - cerca de 8 mil 
páginas de documentos com 
informações e dados contábeis 
das fornecedoras de campanha 
- foi feito após os peritos do 
TSE identifi carem suspeitas 
de que as empresas seriam de 
fachada, o que é negado pela 
defesa da petista.

“Com a juntada de um univer-
so de 8 mil documentos, com-
posto por notas fi scais, recibos, 
conhecimento de transporte, 
etc, não é crível que a preten-
são dos representados com a 
requerida complementação do 
laudo pericial seja esclarecer 
o que é, de fato, relevante in 
casu: apurar se os serviços 
contratados com as gráfi cas 
periciadas, lançados como 
gasto eleitoral na prestação 
de contas da campanha, foram 
efetivamente executados”, 
adverte o ministro.

Para ele, “a representada não 
logrou êxito em demonstrar 
a efetiva contribuição que a 

Ministro do TSE,

Herman Benjamin.

Brasília - A presidente do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), Laurita Vaz, disse que 
o atual momento não é apro-
priado para a concessão de 
reajuste salarial para ministros 
do Poder Judiciário. Um projeto 
que tramita no Senado prevê 
um reajuste de 16,3% nos ven-
cimentos dos ministros do STF, 
dos atuais R$ 33.763,00 para R$ 
39.293,32, em janeiro de 2017. 
O reajuste dos ministros do STF 
provoca um efeito cascata em 
todo o País.

“Penso como a ministra 
Cármen Lúcia (presidente do 
STF). Não é a hora de pensar 
em reajuste”, disse Laurita 
Vaz, durante café da manhã 
com repórteres que cobrem o 
Poder Judiciário. Cármen Lúcia 
sinalizou que não levantará a 
bandeira do reajuste, adotando 
um estilo anticorporativista 
diferente de seu antecessor na 
presidência do STF, o ministro 
Ricardo Lewandowski.

Outros dois ministros do STJ 
concordam com a posição de 
Laurita contrária ao reajuste. 

Presidente do STJ,

Laurita Vaz.
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O governador em exercício 
do Rio de Janeiro, Francisco 
Dornelles, negou que o estado 
tenha pedido intervenção e 
ajuda fi nanceira da União. De 
acordo com Dornelles, não há 
nada nesse sentido. “O Estado 
recebe de bom grado qualquer 
tipo de ajuda do governo fe-
deral, mas não pedimos R$ 
14 bilhões, e muito menos a 
intervenção”. Informou que, 
desde o início do ano passado, 
o governo fl uminense vem ado-
tando medidas de ajuste para 
resolver a insufi ciência fi nan-
ceira dos cofres estaduais. 

Devido a quedas drásticas e 
sucessivas da arrecadação de 
tributos – apenas neste ano 
houve queda de R$ 2,4 bilhões –, 
à queda do preço do petróleo e 
dos investimentos da Petrobras, 
o estado já adotou uma série de 
iniciativas. Só neste ano, as me-
didas de corte de gastos implan-
tadas geraram uma economia 
de R$ 828 milhões, incluindo 
redução de custeio, pessoal e 
revisão de contratos. 

Em junho, foi anunciada a 
extinção de cinco secretarias 

Governador em exercício, 

Francisco Dornelles.

Rovena Rosa/ABr

A
rq

ui
vo

/A
B

r

BC diz que Brasil vive recessão 
mais severa da história

ampla”, destacou.
Goldfajn disse que o governo 

está seguindo uma estratégia 
política que já provou ser su-
cesso anos atrás, passada na 
responsabilidade fi scal, metas 
de infl ação e regime cambial 
fl utuante (com taxas de câm-
bio definidas no mercado). 
Destacou que o governo tem 
forte compromisso com refor-
mas estruturais que garantam 
a sustentabilidade da dívida 
pública ao longo do tempo. 
Citou a emenda constitucional 
que limita os gastos públicos e 
lembrou que o governo enviará 
uma proposta de reforma pre-
videnciária aos parlamentares 
em breve.

Segundo Goldfajn, a eco-
nomia tem mostrado sinais 
de estabilização, depois de 
contrair por seis trimestres, e 
a confi ança em recuperação já 
cresceu (ABr).

PIB. “Adicionalmente, eventos 
políticos e não econômicos 
agravaram a falta de confi ança. 
Mais recentemente, a incerteza 
política diminuiu e o novo go-
verno está avançando em uma 
agenda de política econômica 

STJ: “não é hora de pensar 
em reajuste salarial”

“Você não pode olhar para o 
mundo a partir de seu umbigo”, 
disse um ministro que pediu para 
não ser identifi cado. Segundo 
ele, por mais que seja legítima 
a reivindicação pelo reajuste, 
não dá para ser indiferente à 
realidade brasileira, marcada por 
PIB em queda e alta nos índices 
de desemprego. Para um outro 
ministro, a “difícil” situação no 
País impõe que cada brasileiro 
faça uma “pequena parcela de 
sacrifício” (AE).

TSE vê ‘pedido protelatório’ 
e nega perícia a Dilma

complementação da perícia, 
na forma requerida, traria à 
comprovação dos fatos que 
compõem o mérito de sua de-
fesa”. Na decisão, o ministro 
entendeu que a solicitação é 
“manifestamente protelatória” 
e que não é necessário avaliar 
toda a contabilidade das em-
presas Gráfi ca VTPB Ltda, Edi-
tora Atitude, Rede Seg Gráfi ca 
e Editora e Focal Confecção e 
Comunicação Visual Ltda, que 
aparecem como prestadoras 
de serviços para a campanha, 
como produção de fôlderes e 
santinhos (ABr).

Dornelles nega ter pedido 
intervenção federal no Rio

Confi ança do consumidor 
melhorou em setembro

2,7%. Com relação à situação 
fi nanceira, o índice foi de 88,1 
para 90,8 pontos, subindo 3%. 
No entanto, o indicador de 
expectativas sobre a renda 
pessoal caiu 2,4%, de 95 para 
92,7 pontos, e o de perspecti-
vas de compra de maior valor 
recuou 0,9%, de 111,1 para 
110,1 pontos.

Para o economista da CNI 
Marcelo Azevedo, apesar da 
melhora nas expectativas, ain-
da é grande a preocupação com 
o desemprego e a infl ação. Ele 
disse acreditar que a manuten-
ção da tendência de melhora da 
confi ança, da situação fi nancei-
ra e do endividamento eviden-
ciada em setembro resultará 
em aumento do consumo nos 
próximos meses (ABr).

–  Habitação, Proteção e Defesa 
do Consumidor, Prevenção à 
Dependência Química, Enve-
lhecimento Saudável e Qualida-
de de Vida e Desenvolvimento 
Regional. A realização de 
concursos para cargos efetivos 
está suspensa por um ano, bem 
como foi proibido o custeio de 
viagens internacionais, exceto 
quando o objetivo for a fi scali-
zação de contratos, a captação 
de investimentos ou razões 
diplomáticas (ABr).



Mario Enzio (*)

Apertar Cintos

Nem escrevo a quem 

está sem algum 

emprego, que talvez já 

venha praticando esse 

sacrifício, mas a todos 

que acreditam que essa 

fase conjuntural já 

passou.

Quem acreditava que 
o mês de agosto seria 
uma maravilha viu 

que as previsões não deram 
por esse caminho. Podemos 
melhorar, mas não por agora. 
O FMI esteve fazendo análises 
que algumas ações ainda pre-
cisam ser feitas e a votação da 
PEC no teto para os gastos pú-
blicos demonstra, pelo andar 
dos deputados, que não será 
fácil de ser aprovada. 

Por quê? Porque viver sem 
se preocupar com dinheiro 
é, em grande parte, um dos 
desejos que para uns levaria 
a felicidade. Afi rma-se “se 
não tenho dinheiro não sou 
alguém”.  Deixando de lado es-
sas tontices, para se manter a 
qualidade de vida exigida para 
a dignidade humana, há que se 
prever e verter recursos. 

Entendendo que essa se 
baseia em alguns preceitos 
de facilidades de acesso à 
educação, serviços de saúde, 
saneamento e segurança. E, 
ainda, oferecer condições 
para que se possa desenvolver 
empreendimentos e trabalhos 
honestos. Ou seja, esse é o 
cenário para pavimentar o 
caminho do desenvolvimento 
sustentável do ser humano, 
as tais condições mínimas à 
dignidade que não podem fal-
tar, que de certa forma foram 
tratadas de maneira tímida 
nesses últimos anos. 

Considero que houve mais 
publicidade nos atos desenha-
dos do que nos resultados. Em 
vários anos, se é que houveram 
de fato tentativas ou fazia 
parte de uma encenação para 
manutenção de poder, não 
foram feitas as ditas reformas 
estruturais necessárias.

Quando se falam em re-
formas, alguns – os mais 
privilegiados em seus feudos 
de vantagens obtidas – não 
querem. Já os insatisfeitos 
vêm nessa oportunidade pos-
sível melhora em condições 
econômicas ou sociais. São 
tempos que exigem refl exão 
e, com certeza, mudanças.

Não adianta privilegiar o 
consumo, como foi feito. 

A base para uma revolução, 
uma reviravolta, nos costu-
mes está na boa educação. E 
avaliando esse padrão esta-
mos – infelizmente – muito 
longe de atingir. Isso leva a 
um comportamento ainda 
mais consumista, de quem 
tinha muito crédito e gastou 
demais. Portanto, há muito a 
ser feito. 

Que seja do meu conheci-
mento, quase ninguém gosta 
de considerar a possibilidade 
de deixar de lado alguns 
patamares fi nanceiros. Daí, 
apertar cintos parece que 
é a melhor campanha que 
podemos encabeçar para os 
próximos meses. Isso não é 
ser pessimista, é ser realista. 
Para muitos, como deixar de 
lado gastar sem se preocupar, 
essa cena fi cou para trás. 

Analise esses pontos atuais: 
alguns Estados, catorze, a 
maioria no Norte e Nordeste, 
ameaçam decretar calamida-
de pública, se não houver uma 
ajuda do Governo Federal, 
outros já vêm parcelando 
salários de seus servidores, 
que complicam ainda mais a 
vida dos doze milhões de de-
sempregados. Soma-se a isso 
um número considerável de 
rombo nas contas públicas. 

Nem é preciso sugerir que 
o momento é de ponderação, 
que ainda temos muitos me-
ses com notícias que não irão 
agradar. E se quiser encontrar 
culpados não procure só nos 
personagens de agora.

(*) - Escritor, Mestre em Direitos 
Humanos e Doutorando em

Direito e Ciências Sociais. Site:
(www.marioenzio.com.br).
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Condenado 
por lavagem 
de dinheiro, 

ex-juiz 
Rocha Mattos 

está preso
O ex-juiz João Carlos da 

Rocha Mattos está preso na 
carceragem da Polícia Fede-
ral (PF) na capital paulista. 
O mandado de prisão do ex-
magistrado foi cumprido na 
última quarta-feira (5). No 
mesmo dia, o STF manteve 
o entendimento sobre a pos-
sibilidade da decretação de 
prisão de condenados após 
julgamento em segunda 
instância. Por seis votos a 
cinco, o plenário da Corte re-
jeitou as ações protocoladas 
pela OAB e pelo PEN para 
que as prisões ocorressem 
apenas após o fi m de todos 
os recursos, o trânsito em 
julgado.

Rocha Mattos foi conde-
nado em abril de 2015 pela 
Justiça Federal a 17 anos 
e cinco meses de prisão 
pelos crimes de lavagem de 
dinheiro e evasão de divisas. 
A sentença atendeu a pedido 
feito pelo Ministério Público 
Federal (MPF) por meio de 
uma ação que começou a 
tramitar em 2011. Além da 
pena privativa de liberdade, 
Rocha Mattos foi condena-
do ao pagamento de multa 
equivalente a 303 salários 
mínimos.

Segundo o MPF, o ex-juiz 
recebeu valores sem ori-
gem justifi cada e remeteu 
quantias, de forma ilegal, 
para uma conta bancária na 
Suíça. Os recursos ilegais, 
de acordo com o MPF, fo-
ram identifi cados em três 
ocasiões. A primeira, em 
2003, quando investigadores 
encontraram US$ 550,5 mil 
na casa da ex-mulher do juiz, 
Norma Regina Emílio Cunha, 
e o equivalente a R$ 790 mil 
em contas no Brasil e no 
exterior. Na segunda, após 
quebra de sigilo bancário, 
as autoridades constataram 
um depósito de R$ 116 mil. 
Por fi m, o inquérito revelou 
movimentações no valor 
de US$ 12 milhões em uma 
conta de Rocha Mattos no 
banco suíço BNP Paribas, 
sem conhecimento da Re-
ceita Federal (ABr).

A 12ª Câmara Cível do TJ-
RJ condenou o ex-governador 
do estado, Sérgio Cabral, e a 
empresa francesa Michelin a 
ressarcir os cofres públicos, 
por benefícios fi scais irregula-
res. Segundo informações do 
Ministério Público Estadual 
(MPE), os benefícios do ICMS 
foram concedidos a partir de 
2010. A cobrança do imposto foi 
sendo adiada, por prazo inde-
terminado, enquanto a empresa 
comprava maquinário para a 
ampliação de sua fábrica em 
Itatiaia, no sul fl uminense.

O processo começou como 
uma ação popular, que pedia 
para a Justiça considerar os 
benefícios ilegais. Mas a ação foi 
julgada improcedente. Então, 
a 11ª Promotoria de Justiça 
de Fazenda Pública, do MPE, 
recorreu da decisão ao Tribunal 
de Justiça. Os valores a serem 
ressarcidos não foram divulga-
dos pelo Ministério Público. Em 
nota, divulgada por sua assesso-
ria, Cabral considerou a decisão 

Ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.

Sancionada pelo presidente Michel Temer, 
a lei que reprime e endurece penalidades 
àqueles que cometem tráfi co nacional e 
internacional de pessoas foi publicada no 
Diário Ofi cial da União de sexta-feira (7). 
A lei prevê também medidas de atenção e 
proteção para as vítimas desse tipo de crime. 
Conhecida como Marco Legal do Combate ao 

Tráfi co de Pessoas, a nova lei institui, como 
Dia Nacional de Enfrentamento ao Tráfi co de 
Pessoas, o 30 de julho.

De acordo com a nova lei, o crime de tráfi co 
de pessoas passa a ser incluído no Código Penal, 
tipifi cado por ações que visem “agenciar, aliciar, 
recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar 
ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, 

violência, coação, fraude ou abuso”.
O texto detalha quais seriam as fi nalidades 

desse tipo de prática. Entre elas estão as de 
remoção de órgãos, tecidos ou qualquer parte 
do corpo; a de submeter a pessoa a qualquer tipo 
de servidão ou trabalho em condições análogas 
à escravidão; a de adoção ilegal e, por fi m, a de 
exploração sexual (ABr).

De 2013 a 2015, o número de 
salas de cinema no país cres-
ceu 12,2%, de 2.679 unidades 
em 2013 para 3.005 em 2015. 
Apesar do crescimento, 46% 
dos brasileiros não dispõem de 
salas de cinema no município 
onde vivem. Em 2012, esse 
percentual era de 51,6%. Os 
dados fazem parte do estudo 
Impacto Econômico do Setor 
Audiovisual Brasileiro, feito 
pela Tendências Consultoria 
e pela Motion Picture Asso-
ciation (MPA), a pedido do 
Sindicato da Indústria Au-
diovisual, com sede no Rio 
de Janeiro. 

O estudo levou em con-
sideração as informações 
mais recentes da Matriz de 
Insumo - Produto (MIP) de 
2013, elaborada pelo IBGE e 
que analisa a estrutura pro-
dutiva brasileira e os dados 
da Rais, referentes a 2013 e 
2014. “Há uma concentração 
geográfi ca das salas de cine-
ma em relativamente poucos 
estados, portanto, precisa ter 
mais oferta física para que 
as pessoas possam consumir 
também produto audiovisu-
al”, disse o diretor da Motion 
Picture Association, Ricardo 
Castanheira.

De 2013 a 2015, o número de salas de cinema no país cresceu 

de 2.679 unidades em 2013 para 3.005 em 2015.

Do total, 81 tiveram emer-
gência reconhecida pelo 
Ministério da Integra-

ção, que divulgou na sexta-feira 
(7) o reconhecimento de mais 
quatro cidades, por meio da 
Secretaria Nacional de Defesa 
Civil.

A publicação, no Diário Ofi cial 
da União, inclui as cidades de 
Iraquara - Chapada Diamantina 
- Livramento de Nossa Senhora 
- Sertão Produtivo – Poções - re-
gião de Vitória da Conquista - e 
Santa Maria da Vitória - Bacia do 
Rio Corrente (afl uente do Rio 
São Francisco). A portaria 181 
contempla as cidades citadas 
para recebimento de auxílio, 
como caminhões-pipa.

Apesar da chuva dos últimos 
dias, em alguns pontos do 
estado a situação continua 
de emergência, já que a pre-
cipitação foi mal distribuída, 
o que não alterou o nível de 

Municípios da Bahia continuam em situação de emergência, 

pincipalmente na região do Semiárido do estado.
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Seca afeta 90 municípios 
baiano; mais quatro em 
estado de emergência

Com a falta de chuva, 90 municípios da Bahia continuam em situação de emergência, principalmente 
na região do Semiárido do estado

governo federal, são 81 mu-
nicípios, cuja população soma 
cerca de 1,5 milhão de pessoas, 
atingidas pela seca. A maioria 
dos municípios em situação 
de emergência é atendida pela 
Operação Pipa, do Exército 
Brasileiro, com recursos do 
governo federal. No entanto, 
os moradores de Canudos, 
Cansanção, Chorrochó, Curaçá, 
Iramaia, Lagoa Real, Maracás, 
Quinjingue, Saúde e Uauá são 
atendidos por carros-pipa, em 
convênios com a Sudec.

A estiagem tem causado de-
sabastecimento de água potável 
nos municípios, além de prejuí-
zos à agricultura e pecuária em 
algumas regiões, sobretudo no 
Semiárido. Segundo a Sudec, a 
situação incomum foi enfren-
tada pelos municípios do Sul e 
do extremo Sul baiano, desde 
2015, com pouca ocorrência de 
chuva (ABr).

água nos reservatórios e nos 
rios que abastecem as cidades. 
Segundo a Superintendên-
cia de Defesa Civil da Bahia 
(Sudec), desde o início do 
ano, 277 municípios foram 
homologados pelo estado, 109 

reconhecidos pelo governo 
federal, o que totaliza 3,3 
milhões de pessoas.

Algumas cidades já saíram da 
situação de emergência e, atu-
almente, 90 continuam nessa 
condição. Reconhecidos pelo 

Quase metade dos brasileiros vive 
em cidade sem sala de cinema

Entre 2013 e 2015, o número 
de ingressos vendidos nos cine-
mas do país também subiu de 
149,5 milhões para 173 milhões, 
o que provocou alta no fatura-
mento de R$ 1,7 bilhão para 
R$ 2,4 bilhões. O levantamento 
aponta ainda que, embora a 
participação dos fi lmes nacio-
nais tenha crescido no total de 
lançamentos, saindo de 26,5% 
em 2009 para 28,9% em 2015, a 
renda com a venda de ingressos 
para as produções nacionais 
não acompanhou. E o motivo 
é o que os fi lmes estrangeiros 
concentram a maior parte da 
renda das bilheterias.  

O diretor disse que muitos 
brasileiros ainda não frequen-
tam o cinema por causa do va-
lor dos ingressos, considerado 
elevado.“O valor médio do 
ingresso em 2013 corresponde 
0,6 da renda mensal per ca-
pita do brasileiro. Nos países 
desenvolvidos, é apenas 0,3. 
Isso se deve à uma elevada 
carga tributária que incide 
sobre o setor audiovisual 
que se projeta no preço fi nal 
do ingresso. Reduzir a carga 
tributária é um desafi o ex-
tremamente importante para 
dar um estímulo e vitalidade 
maior”, apontou (ABr).

Justiça condena ex-governador do 
Rio, Sérgio Cabral

equivocada, já que, segundo 
ele, o incentivo permitiu que 
a Michelin consolidasse suas 
fábricas dentro do estado e que 
isso triplicou o ICMS pago.

Para o ex-governador, a 
política de incentivos dos últi-
mos nove anos atraiu grandes 
empresas para o estado. “Uma 
decisão equivocada e em que 
cabe recurso pela sua aberração 

jurídica e violência contra uma 
política de desenvolvimento 
pautada em regras e compro-
missos recíprocos dos entes 
privados e do governo do esta-
do. Essa decisão pode compro-
meter bilhões de investimentos 
que serão realizados no estado 
nos próximos anos, além de 
gerar insegurança jurídica”, diz 
a nota (ABr).

Lei de combate ao tráfi co de pessoas começa a vigorar
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É mais difícil
empreender sendo mulher?

Não podemos negar 

que a mulher enfrenta 

alguns desafi os para 

empreender

Porém, eles são possíveis 
de serem superados a 
partir de algumas atitu-

des, sendo a principal delas a 
organização. A mulher passa 
por alguns momentos em sua 
vida que exigem dela atitudes 
diferentes. O mais desafi ador 
desses momentos é quando 
vêm os fi lhos, até a idade de 
eles irem para a escola. Neste 
período, a mulher dependerá 
de ajuda - uma pessoa para 
cuidar da criança, ou alguém 
da família, ou contratação de 
uma profi ssional - ou ainda a 
contratação de um berçário 
por tempo integral ou meio 
período.

Porém, o que se tem visto é 
que a mulher, quando empre-
endedora, organiza-se e con-
segue conciliar suas atividades 
para que nenhuma das áreas 
fi que desassistida. Todos os 
dias vemos exemplos de em-
preendedoras de sucesso que 
fi zeram MBA, que têm fi lhos 
e um casamento harmonioso. 
Isso porque a vontade, o querer 
de fato, faz com que ela encon-
tre soluções para conseguir 
cuidar do que precisa.

Hoje, cada vez mais, a mu-
lher está indo para o mercado 
de trabalho e competindo em 
igualdade de situação com 
os homens. As facilidades do 
mundo digital ajudam muito 
a forma de se comunicar e o 
acesso a determinadas tecno-
logias que permitem ganhar 
tempo e até mesmo visualizar 
o ambiente de sua casa e de 
seu trabalho à distância, eli-
minando a ansiedade e a pre-

ocupação com determinados 
aspectos, com a instalação de 
câmeras com conexão online 
e em tempo real.

A mulher por natureza é 
multifuncional, consegue cui-
dar de várias coisas ao mesmo 
tempo e isso ajuda em seu 
desenvolvimento profi ssional e 
como empresária, e ela acaba 
se virando muito bem. Temos 
exemplos de empreendedoras 
de sucesso que começaram 
por necessidade, uma grande 
parcela no Brasil começa por 
esse motivo, mas que se des-
tacaram e hoje são exemplo 
para o restante das mulheres 
que têm esse desejo. Quando 
se faz algo que se gosta com 
dedicação, as chances de su-
cesso são muito grandes.

Hoje, com o desenvolvimen-
to do franchising no Brasil, a 
mulher pode empreender cor-
rendo menos riscos. Ela pode 
escolher um negócio com o 
qual se identifi ca e que cabe no 
valor que tem para investir e, a 
partir de sua decisão, receber 
toda a orientação e acompa-
nhamento necessário para 
empreender e ter sucesso. 

O importante neste processo 
é fazer uma boa escolha, pes-
quisar bem a situação da rede 
de franquias e pedir ajuda nas 
análises fi nanceiras - caso não 
tenha afi nidade com números 
- porque é importante entrar 
no negócio sabendo das possi-
bilidades de ganhos, tempo de 
retorno do capital e necessida-
de de capital de giro.

Concluindo, para a mulher 
empreender não há barreiras, 
basta querer, ir atrás do que 
se quer, dedicar-se, e tudo 
dará certo.

(*) - É Diretora Executiva
do Grupo Bittencourt.

Lyana Bittencourt (*)

A - Dívidas e Dúvidas
Começa nesta segunda (10) e vai até quinta-feira (13), pela Fundação 
Procon-SP, ações de atendimento itinerante a consumidores com dívidas e 
dúvidas e, também, sobre direitos do consumido. Um micro-ônibus estará 
na Estação Portuguesa - Tietê do Metrô, das 9h00 às 16h00, para realizar 
atendimentos. Caso o consumidor tenham mais do que 30% do seu orça-
mento comprometido com dívidas ele poderá se inscrever em programa 
específi co e obter ajuda para renegociar suas dívidas e sair do vermelho. Nas 
ações anteriores no Metrô Paraíso, na Câmara Municipal e na Assembleia 
Legislativa, mais de mil pessoas foram atendidas pelos especialistas.

B - Ações Sociais 
O Instituto Adelino Miotti, de Farroupilha/RS, braço social da Soprano, 
está completando cinco anos de existência. Com o lema ‘Você é o que 
você crê, pensa e faz’, a entidade, através de ações sociais educacionais, 
busca concretizar a missão de: ‘Ser um centro de formação pessoal e 
profi ssional que oportunize escolhas conscientes e encaminhamento ao 
trabalho’. Atualmente o Instituto desenvolve o Programa Recriar, que 
desenvolve jovens de 16 à 18 anos em situação de vulnerabildiade social, 
preparando-os para o mercado de trabalho e para a vida. Neste ano, o Re-
criar foi agraciado com o prêmio ESARH, como uma das melhores práticas 
de responsabilidade social, entre cases nacionais e internacionais. Outras 
informações em: ((http://www.soprano.com.br/institucional/social).

C - Móveis e Decoração
Entre os dias 10 e 13 de novembro, no pavilhão de eventos da Promosul, 
em São Bento do Sul (SC), acontece a 25ª edição da Feistock. Cerca 
de 90 expositores já confi rmados, que prometem trazer o que há de 
melhor em móveis e decoração. O leque de produtos chama a atenção, 
variando em estilos – do rústico ao moderno, passando pelo vintage 
e o provençal – e preços. Na área de decoração, o evento é imbatível, 
com a possibilidade dos visitantes comprarem a mobília e já sair com 
a casa decorada da feira. Prova disso é que muitos dos visitantes vão 
com o objetivo de decorar casas ou apartamentos recém-adquiridos. 
Informações tel. 47-3626-6686 ou (www.feistock.com.br). 

D - Trainee da Líder Aviação
Interessados em fazer parte do time da Líder Aviação têm até a pró-
xima terça-feira (11), para se inscrever no programa trainee 2017. A 
empresa oferece vagas para profi ssionais de engenharia aeronáutica e 
engenharia aeroespacial, com postos de trabalho em diversas cidades 
do país. Para concorrer, o candidato precisa ter concluído a graduação 
entre dezembro de 2014 e dezembro de 2016, ser fl uente em inglês, ter 
domínio de informática, disponibilidade para viagens e para residir em 
qualquer região do país. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, 
pelo site da Líder (www.lideraviacao.com.br). 

E - Show Secreto  
No próximo dia 20, a cantora e compositora carioca Carol Naine faz 
show secreto ao lado do cantor argentino Manu Pozzi, em passagem 
pelo Brasil. Prestes a lançar seu segundo álbum, Carol divide a noite 
com o artista portenho, conhecido por seus dois trabalhos lançados. O 

show acontece na Casa de Convergência, novo espaço para shows com 
curadoria especial. A casa, próxima ao metrô Vila Madalena, abre às 
19h00 e seu endereço é liberado 48 horas antes do evento, apenas para 
40 espectadores confi rmados. Saiba como ser um deles em: (https://
www.facebook.com/events/1006766816135307/).

F - Administração de Empresas
O Curso Poliedro, líder em aprovações nas mais concorridas faculdades 
de medicina e no almejado vestibular do ITA, acaba de criar a Turma 
FGV para o ano de 2017, com o objetivo de preparar os estudantes 
especifi camente para o concorrido vestibular de Administração de 
Empresas da FGV. As matrículas estarão abertas a partir do próximo 
dia 17, na unidade Paulista. Recentemente, a prova de seleção FGV teve 
alterações e incorporou entrevistas como parte do processo seletivo. Os 
alunos  serão submetidos a uma preparação de alto nível e contarão com 
um material de apoio atualizado com temas e questões que são cobradas 
pela FGV. Informações: (turmafgv@sistemapoliedro.com.br).

G - Panettones para Miami
A Ofner deu o pontapé inicial em seu processo de exportação no último 
dia 4. Um container com 10 mil unidades de panetones saiu da fábrica da 
Ofner, no Bairro do Socorro, e rumou para os EUA com destino a cidade 
de Miami, que foi a escolhida para receber os panettones da marca em 
primeiríssima mão. A partir de novembro, os produtos já poderão ser 
encontrados na cidade americana. Em 2017, o plano da rede é ampliar 
as exportações para outras categorias de produtos e consolidar a mar-
ca em território americano. Para isso, a rede iniciou, há dois anos, a 
modernização de sua fábrica para expandir a capacidade de produção. 
Saiba mais em (www.ofner.com.br).  

H - Formação em Coaching
Neste mês (dias 22, 23, 29 e 30) e no mês de novembro (dias 5 e 6), 
Porto Alegre receberá o curso ‘Formação Profi ssional em Coaching’. 
O campeão olímpico, técnico de vôlei e coach, Paulo André Jukoski, o 
Paulão, integrará o time organizado pelo Instituto Companhia de Vida 
para o evento, além de Márcio de Oliveira, coach de alta perfomance 
com qualidade de vida; Cris Dantas, coach e empresária; e Aline Fontou-
ra, jornalista e responsável pelo Painel WH Comunicação. A formação 
acontecerá no Hotel Mercure Manhattan, e capacitará profi ssionais que 
desejam atuar na área, e líderes interessados em aprender técnicas 
para aprimorar relacionamentos com suas equipes. Outras informações: 
(marcio@ciadevida.com.br). 

I - Dramaturgia e Poder
Em sua 8ª edição, o Ciclo do Núcleo de Dramaturgia SESI-British Council 
começa no próximo dia 17 e vai até o dia 1º de novembro, no Centro 
Cultural Fiesp – Ruth Cardoso. O tema desta edição é ‘Dramaturgia e 
Relações de Poder’, uma referência para refl exão sobre os novos modos 
de produção teatral e aos 400 anos de morte William Shakespeare. A 
programação envolve performance, bate-papo, ofi cina, mesa-redonda, 
além de leitura de texto em processo do Núcleo de Dramaturgia. Todas 
as atividades são gratuitas e abertas ao público. O dramaturgo, diretor 

e ator britânico, Tim Crouch abre a programação. Inscrições: (www.
sesisp.org.br/meu-sesi).

J - Saúde e Segurança
As inscrições para a 6ª Edição do Prêmio DuPont de Saúde e Seguran-
ça do Trabalhador foram prorrogadas até o próximo dia 14, pelo site  
(http://www.premiodupont.com.br/inscricao). A premiação tem como 
objetivo reconhecer empresas e profi ssionais que, por meio do uso das 
tecnologias desenvolvidas pela DuPont, relatem histórias de sucesso 
de melhoria nas condições do meio ambiente do trabalho ou da gestão 
de segurança e saúde do trabalhador. A premiação conta com quatro 
categorias: Proteção Química; Proteção Térmica; Corte e Abrasão; e 
Projeto Estudante, no qual concorrem trabalhos de alunos do curso 
técnico de Segurança do Trabalho sobre casos reais de acidentes no 
ambiente de trabalho.

K - Curso de Brassagem 
Já começaram as inscrições para a segunda edição do Curso gratuito 
de Brassagem do Shopping ABC em parceria com o Atelier da Cerveja 
dentro do espaço Club Gourmet do centro de compras. O workshop 
acontece no próximo dia 22 (sábado) e falará sobre o processo de fa-
bricação da cerveja tipo Pale Ale. São 30 vagas disponíveis por ordem 
de inscrição através do e-mail (clubgourmet@shoppingabc.com.br). 
A aula tem duração de 3h30, com início às 13h30. Os inscritos devem 
obrigatoriamente ter mais de 18 anos. Os alunos aprenderão sobre o 
processo prático da fabricação da cerveja artesanal tipo Pale Ale e ainda 
receberão certifi cado ao fi m do dia. 

L - Hondajet no Compartilhamento 
O Líder Share, programa inteligente de compartilhamento de horas de voo 
nas aeronaves, acaba de ser incrementado. Agora, o Hondajet, jato leve exe-
cutivo mais avançado do mundo, faz parte do leque de opções disponíveis a 
quem adquire uma das cotas. A lógica do programa é simples: o usuário que 
contrata o serviço tem um avião ou helicóptero à disposição, e tem direito 
a uma determinada quantidade de horas de voo. Além da taxa de entrada, 
proporcional à duração do contrato, os demais custos – como tripulação, 
seguro, hangaragem, entre outros – passam a ser rateados, reduzindo, assim, 
as despesas. Mais informações: (www.lideraviacao.com.br).

M - Diretrizes para o Futuro
Falando sobre o futuro, a Businessland Entretenimento Educativo e 
a Módulo de Palestras  criaram o evento ‘Um Dia Depois do Amanhã’ 
que  aborda temas inéditos e inspiradores sobre os próximos anos, que 
acontece no próximo dia 20, no Teatro Cetip do Instituto Tomie Ohtake. 
No palco, Eduardo Lyra (empreendedorismo), Lidia Aratangy (família), 
Ricardo Sennes (economia), Jairo Bauer (saúde e comportamento), Giba 
(esporte), Zeca Chaves (mobilidade),  Heródoto Barbeiro (religião), entre 
outros, falam por 30 minutos para um público de cerca de 600 pessoas. 
Como mestre de cerimônia, Daví Lopes, e a participação especial de 
Fabio Brazza. Saiba mais em: (www.umdiadepoisdoamanha.com.br).

N - Franquia para o Exterior
O Grupo Taj, tradicionalmente conhecido no sul por ser responsável 
pelos conceituados bares Taj, está crescendo! A empresa concretiza mais 
uma fase da expansão de suas franquias. Além de ter estabelecimentos 
em Camboriú, Curitiba e Foz do Iguaçu, agora o Grupo se prepara para 
o lançamento da sua primeira casa internacional, o Taj Bar Asunción. 
Localizado no centro da capital paraguaia, o local promete levar o universo 
da sofi sticação ao país vizinho, unindo a gastronomia indo-asiática e a 
música eletrônica em mais um espaço de alegria e descontração. Saiba 
mais no site: (www.tajbar.com.br).

A - Dívidas e Dúvidas
Começa nesta segunda (10) e vai até quinta-feira (13), pela Fundação 

show acontece na Casa de Convergência, novo espaço para shows com
curadoria especial. A casa, próxima ao metrô Vila Madalena, abre às
19h00 e seu endereço é liberado 48 horas antes do evento apenas para

Infl ação em setembro 
é a menor para o
mês desde 1998

A infl ação ofi cial, medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), fi cou 
em 0,08% em setembro deste ano. 
A taxa é inferior às observadas 
em agosto deste ano (0,44%) e 
em setembro de 2015 (0,54%), 
segundo dados divulgados na 
sexta-feira (7) pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE). Considerando apenas 
os meses de setembro, a taxa é a 
menor desde 1998, quando fi cou 
em -0,22%.

Com isso, o IPCA acumula taxa 
de 5,51% no ano. Em 12 meses, 
a taxa acumulada chega a 8,48%, 
abaixo dos 8,97% acumulados até 
agosto deste ano, mas acima do 
teto da meta de infl ação do gover-
no federal, que é de 6,5%. A taxa 
mensal de 0,08% de setembro 
deste ano é a mais baixa desde o 
0,01% de julho de 2014. 

O principal responsável pela 
queda do índice foi o grupo de 
despesas de alimentação, que 
teve defl ação (queda de preços) 
de 0,29% em setembro deste ano, 
depois de uma infl ação de 0,3% 
no mês anterior. Também tiveram 
defl ações os artigos para resi-
dência (-0,23%) e os transportes 
(-0,1%) (ABr).

Historicamente, o Natal 
sempre foi considerado o me-
lhor período para o comércio 
varejista. No entanto, a partir 
de 2014 o cenário mudou, dan-
do início a uma tendência de 
queda no volume de vendas e 
no valor dos presentes. Neste 
ano, o quadro se intensifi cou, 
resultando na queda de 3% 
no número de contratações 
temporárias para essa época. 
A previsão deve chegar 101 
mil em todo o Brasil, de acordo 
com o levantamento enco-
mendado pela Fenaserhtt e 
pelo Sindeprestem. 

Segundo a pesquisa, a in-
dústria deve absorver 56,6 mil 
trabalhadores (56%), serviços 
10,1 mil (10%) e o comércio 
deve fi car com 34,3 mil (34%), 
sendo 50% somente no Estado 
de São Paulo. Temporários 
contratados em situação de 
primeiro emprego podem che-
gar a 20,2 mil e outros 5.050 

Época oportuna para contratações temporárias.

O dado é parte de um 
estudo divulgado pela 
Ancine, realizado com 

base em dados do IBGE. 
Considerando-se o valor 
agregado do segmento, em 
valores correntes, o setor 
do audiovisual passou de R$ 
8,7 bilhões, em 2007, para 
R$ 24,5 bilhões, em 2014. O 
estudo não traz, no entanto, 
a participação do setor na 
economia em 2014.

“Nós tivemos um forte 
crescimento da economia 
brasileira de 2007 a 2012, com 
distribuição de renda. Isso ge-
rou uma forte incorporação de 
brasileiros ao mercado de con-
sumo e ao consumo de serviços 
audiovisuais. Por outro lado, 
foi um período de construção 
de fortes políticas públicas 
para o desenvolvimento do 
audiovisual. Passamos a ter 
um forte investimento na 

Televisão aberta e operadoras de tv paga respondem por 80% do 

valor movimentado pelo setor do audiovisual.
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Participação do setor audiovisual 
na economia cresce 42% em 6 anos

A participação do setor audiovisual na economia brasileira passou de 0,38% em 2007 para 0,54% em 
2013. O crescimento é de cerca de 42%

TV por assinatura (13,5%), 
atividades de exibição ci-
nematográfica (3,1%), de 
produção e pós-produção 
cinematográfica (2,9%), dis-
tribuição cinematográfica 
(0,5%) e comércio e aluguel 
de fitas/DVDs etc (0,4%).

Na comparação com 2007, a 
TV aberta foi a atividade que 
mais perdeu participação no 
setor audiovisual, ao cair de 
63,7% em 2007 para 41,5% em 
2014. Já a atividade de progra-
mação de TV por assinatura 
cresceu de 6% para 13,5%. 
“Fizemos um novo marco re-
gulatório para o mercado de 
televisão paga, que removeu 
barreiras ao seu crescimento 
e viabilizou a presença do con-
teúdo brasileiro no mercado 
de TV paga, aumentando sua 
aderência aos interesses dos 
cidadãos brasileiros”, finali-
zou Rangel (ABr).

produção e distribuição de au-
diovisual e expansão nas salas 
de cinema”, disse o presidente 
da Ancine, Manoel Rangel.

A maior parte desse valor 
é gerado pelas atividades de 
televisão aberta (41,5%) e 

pelas operadoras de TV por 
assinatura (38,2%). Juntas, 
essas duas atividades res-
pondem por 80% do valor 
movimentado pelo setor do 
audiovisual. Os 20% se divi-
dem entre programação de 

Natal deve gerar 101 mil 
empregos temporários

mil terão chances de efetivação 
após o término do contrato.  

Para Vander Morales, pre-
sidente da Fenaserhtt e do 
Sindeprestem, este período de 
crise pode representar um bom 
momento para os temporários. 
“Novembro deverá concentrar 
a maior incidência de contra-

tações, principalmente nos 
segmentos de eletrônicos, 
vestuário e acessórios. E mes-
mo com a oscilação negativa 
de contratações, os salários 
podem apresentar uma va-
riação positiva de 9,5% para 
o comércio e de 7,5% para a 
indústria”, comenta.
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É tempo de corrigir 

erros como as 

tributações indevidas 

de Fust e Funtel às 

pequenas empresas de 

telecomunicações

O recém nomeado presi-
dente da Anatel, Juarez 
Quadros, executivo de 

carreira do setor de telecomu-
nicações, assume o comando 
da Agência com inúmeros 
desafi os a serem superados, 
não somente pelas conjuntu-
ras macroeconômicas que o 
Brasil atravessa, mas também 
por uma série de relações que 
necessitam de regulamentação 
urgente, e, sobretudo, por 
problemas que vem se avolu-
mando, por ação e inação de 
seus predecessores. 

Justiça seja feita, não pode-
mos incluir no rol dos proble-
mas crônicos, a recuperação 
judicial da Oi, o afrouxamento 
na exigibilidade das metas de 
universalização e a polêmica 
sobre os bens reversíveis, que 
pela dimensão e desdobramen-
tos, extrapolam a competência 
da Agência, que foi criada, em 
síntese, para regular relações 
entre operadoras e consu-
midor de serviços de teleco-
municações, não para decidir 
sobre questões de relevância 
Nacional e internacional e 
Políticas de Governo.

Afora isso, é tempo de 
corrigir graves erros como as 
tributações de Fust e Funtel 
para pequenas empresas de te-
lecomunicações responsáveis 
em âmbito nacional por co-
municações de missão críticas 
em cidades de grande, médio 
e pequeno porte, tais como, 
Segurança Pública SAMU, 
Guarda Municipal, Defesa Civil 
entre outras. Quanto a gestão 
do espectro, por exemplo, 
faz-se necessária mais sensibi-
lidade quanto a quem precisa 
do espectro, e para que, será 

destinado aquele importante 
recurso natural, escasso, fi nito 
e não renovável. 

Políticas públicas do pas-
sado, tais como Internet no 
Campo, que não saiu do papel, 
mas restringiu o acesso ao es-
pectro aos serviços essenciais a 
sociedade acima citados e, so-
bretudo, a indústria nacional, 
precisam ser urgentemente re-
vistas. O espectro radioelétrico 
deve primeiramente atender 
as metas de universalização, 
devendo sua destinação levar 
em consideração não somen-
te quem pode pagar mais 
por ele, mas também, quem 
precisa mais dele, o cidadão 
Brasileiro. 

Em suma, é hora de fazer o 
que é possível, não sonhar com 
o impossível.

Concluindo, ouso pensar em 
outro desafi o adicional: resga-
tar as origens da Anatel. Criada 
em 1997 para ser uma agência 
reguladora e fi scalizadora (em 
defesa do Povo Brasileiro). 

Ao longo do tempo esses pre-
ceitos foram sendo esquecidos. 
Na origem da agência os mem-
bros do conselho diretor, por 
exemplo, ascendiam ao cargo 
por concurso interno de provas 
e títulos e não meramente por 
indicação política. 

Nesse tempo profi ssionais 
experientes em regulação 
decidiam sobre os principais 
assuntos baseados em ques-
tões técnicas e de interesse 
nacional, não somente em 
interesses políticos. Essa 
Anatel, atuante na fiscali-
zação, com independência 
fi nanceira e política na qual os 
conselheiros são guardiões do 
interesse da população e não 
de conglomerados fi nanceiros 
é que o Povo Brasileiro, quer, 
precisa e merece ver atuante 
novamente.

(*) - É empresário de 
telecomunicações, advogado

e presidente da Aerbras
(www.aerbras.com.br).

Dane Avanzi (*)

Anatel: novo presidente, 
novos desafi os e
velhos problemas

O senador José Medeiros 
(PSD-MT) afirmou que o 
Brasil enfrenta agora o difícil 
dilema: ajudar os estados que 
estão quebrados e, ao mesmo 
tempo, fazer o ajuste fiscal 
para equilibrar as contas. Se-
gundo o senador, esse ajuste 
é necessário para mostrar que 
o país pode administrar sua 
economia e dar segurança 
aos empresários para investir 
no país plenamente. Isso vai 
permitir a criação dos empre-
gos de que o país necessita, 

observou o senador.
José Medeiros disse que o 

Brasil também precisa fazer, 
com urgência, a reforma do 
ensino para garantir uma boa 
formação aos cidadãos. Ele 
também rebateu opositores 
das mudanças no ensino mé-
dio anunciadas pelo governo 
Temer, que argumentam que 
o assunto tem que ser deba-
tido por mais tempo.

“Hoje, nem o professor está 
feliz, o aluno muito menos. 
Como é que vamos produzir 

conhecimento se não te-
mos sistema de ensino que 
estimule, que motive? Não 
podemos fazer a reforma 
porque temos que debater. 
Debater até quando? Então, 
estas reformas todas temos 
de fazê-las imediatamente, 
porque não temos mais tem-
po. E se insurgir contra elas 
não é uma política correta. 
O melhor é entrarmos para 
dentro do debate e tentarmos 
melhorá-la”, afirmou Medei-
ros (Ag.Senado).

Aposentadoria 
especial 

para quem 
trabalhar
sob ruído

Tramita na Câmara propos-
ta que concede aposentado-
ria especial ao empregado 
submetido à exposição de 
ruído acima dos limites 
legais, mesmo que utilize 
equipamento de proteção 
individual. A medida está pre-
vista no projeto do deputado 
Cleber Verde (PRB-MA), que 
inclui um parágrafo na Lei de 
Benefícios da Previdência 
Social.

A aposentadoria especial 
é concedida ao empregado 
que trabalhou em condições 
prejudiciais à saúde ou à in-
tegridade física durante 15, 
20 ou 25 anos, conforme dis-
puser a lei. Para ter direito ao 
benefício, o empregado pre-
cisa comprovar a exposição 
a agentes nocivos por meio 
de laudo técnico elaborado 
por médico do trabalho ou 
engenheiro de segurança do 
trabalho. Cleber defende a 
aposentadoria especial para 
os trabalhadores sujeitos 
a ruídos altos com o argu-
mento de que, mesmo com 
equipamento de proteção 
auricular, a potência do som 
causa danos ao organismo 
que vão além daqueles rela-
cionados à perda das funções 
auditivas.

“O nível de 70 decibéis, 
tido como inicial do desgaste 
do organismo, também pode 
ocasionar disfunções cardio-
vasculares e psicológicas. 
Portanto, o equipamento 
para proteção auricular não 
é totalmente efi caz, de modo 
que o empregado continuará 
exposto ao agente nocivo 
prejudicial à sua saúde”, ex-
plica Verde. Por esse motivo, 
continua o deputado, se ao 
requerer sua aposentadoria 
especial o empregado se sen-
tir prejudicado, deverá recor-
rer à Justiça e solicitar uma 
perícia judicial no ambiente 
de trabalho. O projeto tramita 
em caráter conclusivo e será 
analisado pelas comissões 
de Trabalho; de Seguridade 
Social; de Finanças e Tribu-
tação; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

“Na repatriação, há 
uma articulação de 
muitos partidos, in-

clusive da oposição, que pode 
gerar uma votação com mais 
tranquilidade”, disse. O pro-
jeto, que tem como objetivo 
estimular mais contribuintes a 
regularizarem recursos manti-
dos no exterior, teve a urgência 
aprovada.

Ao defender a votação da PEC 
241, Maia afi rmou que “o reequi-
líbrio das contas garante a reto-
mada do crescimento, a redução 
do desemprego e a queda da taxa 
de juros para o cidadão comum. 
Pela primeira vez o governo vai 
organizar as contas públicas. O 
governo federal vive com 20% 
das riquezas do País; isso é 
muito”, disse ao destacar que 
“pela primeira vez, um governo 
não faz o fácil, que é aumentar 
impostos”. Conforme o presi-
dente, o reequilíbrio das contas 

Na avaliação do presidente da Câmara, a imposição de um 

limite para os gastos públicos é um marco para o País.

O grande derrotado das 
eleições municipais de 2016 
é o Partido dos Trabalhado-
res. A avaliação é do senador 
José Medeiros (PSD-MT).  
Na sua opinião,  a “cantilena 
de golpe” que os aliados da 
ex-presidente Dilma Rousseff 
“soltaram mundo afora” após 
o impeachment, e até preju-
dicou a imagem do Brasil no 
exterior, voltou-se contra os 
próprios petistas.

“O brasileiro foi às urnas 
e com um golpe certeiro, 
implacável, de samurai com 
a katana, praticamente extir-
pou o PT da política brasileira. 
Resta aos poucos que fi caram 
fazer uma autocrítica e, quem 
sabe, se reconstruir – avaliou. 
Segundo Medeiros, o PT foi 
derrotado por sua conduta, 
suas ações discutíveis e que 
frustraram seu eleitorado e 
a maior parte dos cidadãos 
do país. 

A população percebeu, 
na avaliação do senador, o 

O senador Cidinho Santos 
(PR-MT) comemorou as boas 
perspectivas para as exporta-
ções de produtos brasileiros 
para a Ásia. As novas possibi-
lidades se abriram depois da 
visita ofi cial do governo a vários 
países asiáticos em setembro. O 
senador fez parte da comitiva 
do ministro da Agricultura, 
Blairo Maggi e destacou a ex-
tensão do mercado asiático, que 
representa uma oportunidade 
para o Brasil. 

A área com mais avanços, 
relatou, é a de produtos de 
origem animal. A viagem gerou 
entendimentos, compromissos 
e intenção de adequar a legisla-
ção entre países à exportação 
de produtos brasileiros como 
carne bovina, suína e de aves,  
produtos lácteos e ovos. “Ini-
ciou-se um novo ciclo para as 
exportações brasileiras do agro 
negócio aos países visitados. 

Foram ampliadas oportuni-

Senador Cidinho Santos (PR-MT).

A Comissão de Agricultura da 
Câmara aprovou proposta que 
simplifi ca as regras usadas na 
inspeção sanitária de alimentos 
embutidos, como linguiças e 
salsichas, feitos em pequenas 
agroindústrias artesanais. Foi 
aprovado o projeto do deputado 
Evair Vieira de Melo (PV-ES), 
cujo texto determina que se os 
alimentos embutidos já tiverem 
sido inspecionados por um 
órgão estadual ou municipal 
de vigilância sanitária que siga 
a regulamentação federal, não 
há necessidade de nova fi s-
calização durante o comércio 
interestadual.

O projeto também obriga o 
governo federal a criar uma 
regulamentação simplifi cada e 
desburocratizada para a ins-
peção industrial e sanitária de 
pequenas agroindústrias arte-
sanais de produtos embutidos 
de origem animal. Relator na 
comissão, o deputado Nelson 
Meurer (PP-PR) concordou 
com a justifi cativa de Melo para 

o projeto. “A simplifi cação da 
inspeção sanitária de embutidos 
artesanais e a facilitação do 
comércio interestadual será um 
importante incentivo para a re-
gularização das agroindústrias já 
em atividade e para a instalação 
de novos empreendimentos, que 
gerarão mais renda e empregos”, 
disse, ao recomendar a aprova-
ção do projeto.

O decreto que regulamentou 
a lei, determinou que os esta-
belecimentos precisam seguir 
o Regulamento da Inspeção 
Industrial e Sanitária de Pro-
dutos de Origem Animal. O 
regulamento estabelece pontos 
para fi scalização como o exame 
“ante e post-mortem” dos ani-
mais de açougue; e os exames 
tecnológicos, microbiológicos, 
histológicos e químicos das 
matérias primas e produtos, 
quando for o caso. A proposta 
tramita em caráter conclusivo 
e será ainda analisada pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Meurer, a proposta ajudará a regularizar as pequenas 

agroindústrias.
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Câmara vota PEC dos Gastos 
Públicos nesta segunda-feira
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, confi rmou para segunda-feira (10) a votação em Plenário da 
proposta que prevê um teto para os gastos públicos da União pelos próximos 20 anos, bem como a 
votação do projeto que altera a Lei de Repatriação de Recursos

timento em qualquer área”. Ele 
estima que, sem a votação da 
proposta, a infl ação vai crescer 
e quem vai perder mais será o 
trabalhador mais pobre. Segun-
do Maia, seria mais fácil para o 
presidente Temer apresentar a 
recriação da CPMF, que “daria 
algum conforto em curto prazo 
às contas públicas”. Mas, para 
Maia, a médio e longo prazo, as 
contas sairiam novamente de 
controle.

O presidente da Câmara co-
mentou ainda a decisão do STF 
de manter entendimento que 
permite a possibilidade de pri-
são após uma condenação por 
colegiado de segunda instância. 
“É uma decisão que coloca um 
marco e vai gerar uma sinali-
zação importante que haverá 
de fato punição dura e breve 
para aqueles que cometeram 
ou cometerão ilícitos”, afi rmou 
(Ag.Câmara).

é a garantia de investimentos no 
setor público e também no setor 
privado. “A não organização das 
contas levaria o Brasil à insolvên-
cia”, apontou. 

Maia rechaçou os argumentos 
dos opositores. “Essa conta de 

que saúde perde R$ 400 bilhões 
em 20 anos; educação perde tan-
tos bilhões é uma falácia, é uma 
mentira. Eu quero que alguém 
me prove que algum economista 
sério neste País projetou, sem 
reequilíbrio das contas, inves-

O grande ‘derrotado das 
eleições’ foi o PT

Senador José Medeiros, (PSD-MT).
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“discurso da mentira” do ex-
governo: de acusar o outro pelo 
que eles próprios faziam, e de 
colocar ricos contra pobres, 
sempre criticando as elites, da 
qual fazem parte. O senador 
disse que os petistas, pegos 
em atos de corrupção uma 
vez no poder, fi zeram o pior 
tipo de capitalismo: injetaram 
dinheiro público nos negócios 

dos amigos, que vandalizaram 
a concorrência.

“Eles se refestelaram com 
os ricos, chamaram para a 
alcova, durante 13 anos. Esse 
é o retrato do por que, nessas 
eleições, o eleitor foi lá e disse  
chega. É a mais plena demons-
tração do amadurecimento da 
nossa democracia”, analisou 
(Ag.Senado).

Perspectivas de exportações 
para a Ásia são comemoradas

dades de comércio e investi-
mentos em vários setores do 
agronegócio. O Ministério da 
Agricultura estima em mais de 
um bilhão de dólares os resul-
tados mais diretos na missão, 
entre negócios, oportunidade 
de investimento e abertura de 
mercados - disse o senador.

Cidinho Santos disse que a 
missão também colocou em evi-
dência a qualidade da produção 
brasileira, que reúne tecnolo-
gia, qualidade dos produtos e 
sustentabilidade ambiental. O 
Brasil, ressaltou o senador, é 
um exemplo para o resto do 
mundo (Ag.Senado).

Regras mais simples 
para fabricação 

artesanal de embutidos

Ajuste fi scal e a reforma do ensino



O Novo Relatório 

suscitará comunicação 

mais constante e 

efi ciente entre o auditor, 

administração e os 

órgãos de governança 

corporativa

Em resposta à crescente 
demanda global de in-
vestidores, acionistas, 

gestores de empresas, merca-
do e usuários das informações 
fi nanceiras em geral, por um 
relatório de auditoria mais 
informativo e que contem-
plasse informações relativas 
ao processo da auditoria, o 
International Auditing and 
Assurance Standards Board – 
IAASB desenvolveu um novo 
modelo.

Trata-se do Relatório do 
Auditor, mais transparente e 
acessível, que passará a ser 
adotado no Brasil, por meio 
de normatização emitida 
pelo CFC, nas auditorias de 
demonstrações contábeis 
anuais de 2016, cujos relató-
rios começam a ser emitidos 
já em 2017.

A reordenação do relató-
rio do auditor e a descrição 
aprimorada das responsa-
bilidades do auditor e da 
administração permitirão 
melhor compreensibilidade 
por parte dos usuários, dan-
do destaque para a opinião, 
que passa a ser apresentada 
logo no início, e a seção de 
responsabilidades, que passa 
a contemplar as principais ca-
racterísticas de uma auditoria 
e também a responsabilidade 
da administração em relação 
a continuidade operacional 
da entidade.

Para companhias listadas 
em bolsa de valores, o relató-
rio contemplará uma seção 
específi ca denominada Prin-
cipais Assuntos de Audito-
ria. Neste espaço, o auditor 
destacará os assuntos que, 
no seu julgamento, tenham 
sido considerados os mais 
relevantes durante a execu-
ção do trabalho de auditoria. 
A seção não tem o objetivo 
de sumarizar problemas ou 
defi ciências nos processos 
ou controles internos da 
entidade auditada, mas sim 
enfatizar as áreas da audi-
toria que mereceram maior 
atenção do auditor durante 
a execução de seu trabalho. 

Aumenta-se, assim, a trans-
parência sobre o resultado 
da auditoria.

Outra mudança é o apri-
moramento do relatório no 
que se refere a continuidade 
operacional, ficando claro 
que a responsabilidade pela 
avaliação da capacidade da 
companhia continuar ope-
rando é de sua administração. 
Algumas entidades divulgam 
informações suplementares 
que acompanham as demons-
trações contábeis e, nesses 
casos, o auditor deve reportar 
sua responsabilidade em re-
lação a essas informações em 
seção específi ca que descreve 
o alcance de seu trabalho 
sobre tais informações.

Diante desses avanços, 
o Novo Relatório suscitará 
comunicação mais constante 
e efi ciente entre o auditor, 
administração e os órgãos 
de governança corporativa 
das companhias durante a 
realização dos trabalhos, e 
sobre o processo de audi-
toria. As mudanças deverão 
enriquecer a discussão entre 
auditor e auditado sobre os 
assuntos mais críticos das 
demonstrações contábeis, 
assim como do processo de 
auditoria, aumentando o 
entendimento dos usuários 
sobre as demonstrações 
contábeis auditadas.

O Novo Relatório está 
alinhado com as normas in-
ternacionais e brasileiras de 
auditoria e mantém a profi s-
são em linha com o cenário 
internacional atual. A expe-
riência prática em países que 
adotaram normas similares 
às que serão adotadas neste 
ano no Brasil tem sido muito 
positiva. O esforço para que 
esse projeto se concretizasse 
incluiu anos de pesquisa e 
discussão, sempre objeti-
vando atender ao interesse 
público.

Temos grandes expecta-
tivas em relação a imple-
mentação do Novo Relatório 
do Auditor aqui no Brasil, 
uma vez que busca atender 
um anseio de usuários das 
demonstrações contábeis e 
da sociedade como um todo 
por um ambiente de negócios 
com mais conformidade, ob-
jetividade e transparência.

(*) - É presidente do Instituto
dos Auditores Independentes

do Brasil (Ibracon).

Novo relatório do auditor, 
transparência e compromisso 

com a sociedade
Idésio Coelho (*)

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br

Leiloeiros, utilizem 
nosso espaço para 
suas publicações 

Consulte sua agência 
de confi ança,
ou ligue para

3106-4171
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18.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Aurélio Paioletti Martins Costa, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, 
por sentença proferida em 26/01/2016, foi decretada a INTERDIÇÃO de IRENE DI PALMA, 
CPF 028.582.238-15, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os 
atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). 
JOSÉ DE ARIMATÉA BARBOSA JÚNIOR. O presente edital será publicado por três vezes, 
com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 18 de abril de 2016. 
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Marubeni Grãos Brasil Ltda.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 /NIRE 35.230.014.754

Ata da Assembleia Geral de Transformação do Tipo Jurídico da Marubeni Grãos Brasil Ltda.
em Sociedade Anônima Fechada sob a denominação de Marubeni Grãos Brasil S.A. 

Data, Hora e Local: Em 08/07/2016, às 10 horas, na sede da Sociedade. Convocação e Presença: Convocação dispensada em virtude 
da presença da totalidade das Sócias. Ordem do Dia e Deliberações: As Sócias decidiram, por unanimidade de votos: (i) aprovar a 
transformação da Sociedade em sociedade anônima fechada, sob a denominação de Marubeni Grãos Brasil S.A., passando a Sociedade 
a ser regida de acordo com a Lei nº 6.404/76. (i.i) em razão da transformação, o capital social, no valor de R$ 6.000.000,00 passa a ser 
dividido em 6.000.000 de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, distribuídas entre as Acionistas na mesma proporção das 
quotas por elas anteriormente detidas. (i.ii) a Companhia continuará a operar com o mesmo objeto e com o mesmo ativo e passivo, não 
sofrendo qualquer solução de continuidade na totalidade dos seus negócios; (ii) aprovar a redação do Estatuto Social da Companhia; (iii) 
eleger os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 01 (um) ano, os quais tomarão posse mediante 
a assinatura dos respectivos termos de posse: (a) Fujinori Seyama, japonês, empresário, passaporte nº TH5134170, domiciliado em 4-2, 
Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tóquio, 100-8088; (b) José Feres Kfuri Júnior, brasileiro, casado, empresário, RG 10.306.388 e CPF/MF 
035.364.118-94, domiciliado na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5ª andar, conjuntos 51 e 52, São Paulo/SP; e (c) Yoshiaki Mizumoto, japonês, 
empresário, passaporte nº TR4039237, domiciliado em 4-2, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tóquio, 100-8088; e (iv) os acionistas decidiram 
pela não instalação do Conselho Fiscal neste exercício social. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da Lei. Assina-
turas: Mesa: José Feres Kfuri Júnior, Presidente e Tomoaki Koyasu, Secretário. Acionistas: Marubeni Corporation, por Tomoaki Koyasu e 
Marubeni Brasil S.A., por Kazuhiro Miyauchi. Advogado: Alessandro Orizzo Franco de Souza OAB/SP 229.913. JUCESP n° 400.513/16-0 
NIRE 35300495373 de 14/09/2016. Flávia R. Britto Gonçalves. Secretaria Geral. Estatuto Social da Marubeni Grãos Brasil S.A. Capítulo 
I – Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º A Companhia exerce suas atividades sob a denominação de Marubeni Grãos 
Brasil S.A. e é uma sociedade anônima por ações, de capital fechado, que se regerá por este Estatuto e pelas disposições legais em vigor 
aplicáveis. Artigo 2º A Companhia tem sede e domicílio jurídico na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Álvaro Anes, n° 56, 
6º andar, conjunto 61, Pinheiros, CEP 05421-010, podendo, a critério dos Diretores, abrir e fechar filiais, agências ou sucursais em qualquer 
parte do país ou no exterior. Artigo 3º A Companhia tem por objeto (i) o comércio atacadista, inclusive importação e exportação, de grãos 
em geral, em especial soja, milho e trigo; (ii) o comércio atacadista, inclusive importação e exportação, de cereais e leguminosas beneficia-
dos; (iii) o comércio atacadista, inclusive importação e exportação, de óleo de soja; (iv) o agenciamento de cargas; (v) as representações 
comerciais 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. Artigo 4º O prazo de duração é por tempo indeterminado, considerando as atividades ini-
ciadas em 27 de abril de 2016. Capítulo II – Do Capital Social - Artigo 5º O capital social é de R$ 6.000.000,00, dividido em 6.000.000 de 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Artigo 6º Cada ação ordinária confere direito a um voto nas deliberações das assembleias 
gerais, não se computando os votos em branco e ressalvados os casos previstos em lei. Artigo 7º As ações são indivisíveis em relação à 
Companhia, que não reconhece mais de um titular para cada ação. Artigo 8º As ações, os certificados múltiplos de ações ou as cautelas 
que as representam, conterão os requisitos legais e serão assinados pelo Diretor Presidente e por um Diretor. Artigo 9º Deliberado o aumento 
de Capital Social, terão os acionistas preferência na sua subscrição, na proporção do número de ações de que forem titulares, preferência 
esta a ser exercida dentro do prazo fixado pela Assembleia Geral. Capítulo III – Das Assembleias Gerais - Artigo 10 A Assembleia Geral 
reunir-se-á, ordinariamente, nos quatro primeiros meses após o término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses 
sociais exigirem e nos casos previstos em lei. Artigo 11 A Assembleia Geral será convocada por qualquer dos Diretores, nos termos da lei. 
Parágrafo 1º - Independentemente das formalidades previstas em lei para convocação, será regular a Assembleia Geral em que compare-
cem todos os Acionistas, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. Parágrafo 2º - Instalar-se-á a Assembleia Geral, com a 
presença de Acionistas que, regularmente convocados, e em número legal, se inscreverem no Livro de Presenças. Artigo 12 As Assembleias 
Gerais serão presididas pelo Diretor Presidente e, na sua ausência, por qualquer Diretor que for para isso aclamado pelos Acionistas. O 
presidente escolherá um dos presentes para ser secretário. Artigo 13 Serão observadas, quanto à convocação, funcionamento, atribuição 
e deliberação das Assembleias Gerais, as disposições legais e regulamentares em vigor. Capítulo IV – Da Administração - Artigo 14 A 
administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à Diretoria. O prazo do mandato dos Conselheiros e Diretores se 
regula pelo disposto na Lei e neste Estatuto Social. Seção I – Do Conselho de Administração - Artigo 15 O Conselho de Administração 
será composto por, no mínimo, 03 (três) e no máximo 08 (oito) membros, acionistas ou não da Companhia, designados como Conselheiros. 
Parágrafo 1º - Os Conselheiros serão eleitos em Assembleia Geral Ordinária, com mandato de 01 (um) ano, podendo ser reeleitos ilimita-
damente e facultado aos Acionistas destituir quaisquer Conselheiros, a qualquer tempo, com ou sem causa, independentemente de qualquer 
aviso prévio. Parágrafo 2º - Dentre os Conselheiros eleitos, os Acionistas nomearão o Presidente do Conselho de Administração, que utilizará 
tal designação. Parágrafo 3º -Em caso de renúncia, destituição ou vacância do cargo de membro do Conselho de Administração, poderá 
ser realizada Assembleia Geral, após o evento, para a designação de um substituto, cujo mandato terminará juntamente com o dos demais 
Conselheiros. Parágrafo 4º - A investidura no cargo de membro do Conselho de Administração será efetivada por ocasião da assinatura de 
termo de posse. Artigo 16 Os membros do Conselho de Administração reunir-se-ão pelo menos uma vez por ano para análise da prestação 
de contas dos Diretores e deverão se reunir, sempre que necessário, para deliberar sobre outras matérias de sua competência, ou que lhe 
sejam atribuídas pelos Diretores ou pelos Acionistas. Parágrafo 1º - Caberá ao Presidente do Conselho de Administração convocar as 
reuniões do Conselho de Administração, por meio de carta, fac-símile ou e-mail, com aviso de recebimento ou protocolo, entregue com, no 
mínimo, 08 (oito) dias de antecedência, contendo a data, hora, local e ordem do dia. Parágrafo 2º -Não sendo a reunião anual do Conselho 
de Administração convocada pelo Presidente do Conselho de Administração no prazo legal, ou não sendo qualquer reunião do Conselho 
de Administração convocada dentro de 30 (trinta) dias após a solicitação feita por qualquer Acionista, Conselheiro ou Diretor, caberá a tal 
Acionista, Conselheiro ou Diretor convocar a reunião do Conselho de Administração, observando o procedimento do Parágrafo 1º acima. 
Parágrafo 3º - As formalidades de convocação serão dispensadas caso todos os Conselheiros compareçam à reunião ou se declarem, por 
escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia da respectiva Reunião do Conselho de Administração. Parágrafo 4º - As reuniões do 
Conselho de Administração poderão ser realizadas presencialmente, ou por videoconferência ou teleconferência. Os Conselheiros que não 
puderem participar de qualquer reunião do Conselho de Administração poderão ser representados por outro Conselheiro, desde que, para 
tanto, outorguem procuração especifica contendo a respectiva instrução de voto. Parágrafo 5º - A Reunião do Conselho de Administração 
será instalada: (i) em primeira convocação com a presença de, no mínimo, metade mais 01 dos Conselheiros; ou (ii) em segunda convoca-
ção, mediante o envio de nova notificação nos termos do Parágrafo 1º, com qualquer número de Conselheiros. Parágrafo 6º - As Reuniões 
serão presididas, preferencialmente, pelo Presidente do Conselho de Administração e, na falta deste, por qualquer dos Conselheiros pre-
sentes à reunião. Caberá ao presidente da mesa indicar um dos presentes para secretariá-lo. Parágrafo 7º - Em caso de empate em 
qualquer votação do Conselho de Administração, o voto do Presidente do Conselho de Administração terá força de desempate. Caso o 
Presidente do Conselho de Administração não tenha participado da votação, será chamado a proferir seu voto a posteriori para desempatar 
a questão. Parágrafo 8º - A Reunião do Conselho de Administração tornar-se-á dispensável quando os Conselheiros, por unanimidade, 
lavrarem deliberação escrita acerca das matérias que seriam objeto da reunião do Conselho de Administração. Parágrafo 9º - Todas e 
quaisquer deliberações do Conselho de Administração, aprovadas nos termos desta Cláusula, serão registradas em livros e/ou documentos 
próprios da Companhia. Parágrafo 10 - Competirá ao Conselho de Administração: (i) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; 
(ii) eleger e destituir os Diretores da Companhia, bem como fixar suas atribuições; (iii) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar os livros e 
papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos ou quaisquer outros atos e/ou assuntos que se refiram à Companhia; (iv) con-
vocar a assembleia-geral quando necessário ou conveniente; (v) analisar as contas da Diretoria e relatórios da Administração e recomendar, 
aos Acionistas, a aprovação ou rejeição; (vi) escolher e destituir os auditores independentes, se houver; (vii) analisar e emitir opinião sobre 
qualquer assunto que os Acionistas submetam ao Conselho de Administração; (viii) autorizar a constituição de garantias reais ou fidejussó-
rias pela Companhia, incluindo penhor, hipoteca, anticrese, fiança ou aval, quando no curso regular dos negócios da Companhia; (ix) 
autorizar os Diretores a acrescer, alterar ou remover produtos ou serviços do portfólio da Companhia; (x) criar, modificar ou abolir políticas 
comerciais, de Recursos Humanos e o organograma da Companhia; (xi) aprovar o orçamento operacional anual da Companhia; e, (xii) 
quaisquer outros assuntos, conforme  vier a ser determinado em Assembleia Geral. Seção II - Da Diretoria Artigo 17 A Diretoria será 
composta de no mínimo 03 e no máximo 08 membros, acionistas ou não, eleitos pelo Conselho de Administração, sendo 01 Diretor Presidente. 
Parágrafo 1º - O mandato da Diretoria será de 01 ano, permanecendo os membros em seus cargos até serem regularmente substituídos, 
nos limites legais, podendo ser reeleitos ilimitadamente. Parágrafo 2º - A investidura da Diretoria far-se-á mediante a assinatura de termo 
de posse no livro de ata da Diretoria. Se o termo não for assinado nos 30 dias seguintes à nomeação, ficará esta sem efeito, salvo em caso 
de justificação apresentada pelo membro eleito e aceita pela Diretoria. Parágrafo 3º - A Diretoria terá a remuneração global que for deter-
minada em Assembleia Geral, e a sua distribuição far-se-á conforme a responsabilidade que cabe a cada um de seus membros. Parágrafo 
4º - Os membros da Diretoria terão direito de participar dos lucros do exercício social, se obedecidos os preceitos da Lei nº 6.404/76. 
Parágrafo 5º - Nos casos de ausência de qualquer Diretor, temporária ou definitiva, a sua substituição se fará por um dos demais Diretores, 
sempre por deliberação em Reunião de Diretoria. Parágrafo 6º – São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à 
Companhia, os atos de qualquer dos Conselheiros, Diretores, procuradores ou empregados que envolverem a Companhia em obrigações 
relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social. Artigo 18 A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer dos 
Diretores, na sede da Companhia, devendo a convocação conter a ordem do dia e ser entregue aos membros da Diretoria com 10 (dez) 
dias, no mínimo, de antecedência, dispensada a observância dessa formalidade quando a reunião contar com a presença da totalidade dos 
membros da Diretoria. Os avisos serão enviados aos Diretores por carta registrada ou protocolada. Parágrafo 1º - Cada Diretor terá direito 
a um voto nas reuniões da Diretoria. Parágrafo 2º - Das reuniões serão lavradas atas em livro próprio, assinadas por todos os membros 
presentes, devendo ser arquivadas na Junta Comercial competente aquelas que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante 
terceiros. Artigo 19 A Diretoria tem as atribuições e poderes que a lei lhe confere, para assegurar o regular funcionamento da Companhia. 
Parágrafo 1º - Compete aos Diretores, a quem ficam atribuídos os mais amplos e gerais poderes de administração, representar a Compa-
nhia ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, e junto a repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, sociedades de 
economia mista, sociedades coligadas, instituições financeiras em geral e todo e qualquer ente privado. Parágrafo 2º - A representação da 
Companhia se dará sempre: (i) pela assinatura conjunta de dois Diretores; ou (ii) pela assinatura conjunta de um Diretor e um procurador.  
Parágrafo 3º – A Companhia poderá constituir procuradores para agirem em seu nome, mediante a assinatura de 02 Diretores, contendo 
os instrumentos de mandato os poderes específicos e prazo de validade não superior a 01 ano, com exceção aos que conferirem poderes 
“ad judicia”. Parágrafo 4º – Compete aos Diretores: (i) realizar todas as operações e praticar os atos de administração necessários à con-
secução dos objetivos da Companhia, de acordo com a orientação geral dos negócios, planos e programas aprovados pelo Conselho de 
Administração; (ii) preparar os orçamentos da Companhia, incluindo o desenvolvimento do orçamento operacional anual da Sociedade, e 
submete-los à apreciação do Conselho de Administração; (iii) executar o orçamento aprovado pelo Conselho de Administração, conduzindo 
os negócios sociais de acordo com este orçamento e com as políticas da Companhia. (iv) admitir e demitir empregados e contratar repre-
sentantes, fixando-lhes a remuneração, sempre dentro dos limites fixados no Plano Anual de Negócios, no Orçamento de Operações, e no 
Orçamento de Despesas de Capital da Companhia previamente aprovados pela Assembleia Geral. Capítulo V – Do Conselho Fiscal - Artigo 
20 O Conselho Fiscal, composto de 03 membros efetivos e 03 suplentes, residentes no país, será eleito pela Assembleia Geral e terá as 
atribuições enumeradas pelo artigo 163 da Lei nº 6.404/76. Parágrafo 1º - O Conselho Fiscal não terá funcionamento permanente e somente 
será instalado a pedido dos acionistas, na forma da Lei. Parágrafo 2º - Os membros do Conselho Fiscal, quando em função, perceberão a 
remuneração fixada pela Assembleia Geral que os eleger, não podendo a mesma ser inferior, para cada membro em exercício, a um décimo 
(0,1) do que, em média, for atribuído a cada diretor. Capítulo VI – Do Exercício Social, Lucros e Fundos de Reservas - Artigo 21 O 
exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Findo o exercício social serão elaboradas as 
demonstrações financeiras exigidas por lei, com observância das prescrições legais. Artigo 22 Do resultado do exercício, após as deduções 
previstas nos artigos 189 e 190 da Lei nº 6.404/76, serão destinados 5% para a constituição de Reserva Legal, que não excederá a 20% 
do capital social, antes de qualquer outra destinação. Parágrafo Único A reserva legal poderá deixar de ser constituída no exercício em que 
seu saldo, acrescido do montante de reservas de capital de que trata o art. 182, § 1°, da Lei n° 6.404/76, exceder de 30% do capital social. 
Artigo 23 Do lucro líquido, 25% serão destinados a dividendos, que serão distribuídos aos Acionistas na proporção das ações possuídas, 
ficando o remanescente à disposição da Assembleia Geral. Parágrafo 1º - Não havendo oposição de qualquer Acionista presente à 
Assembleia Geral, poderá esta deliberar a distribuição de dividendos inferiores ao previsto neste artigo, bem como a retenção de todo o lucro. 
Parágrafo 2º - Havendo distribuição de dividendos, uma vez aprovada pela Assembleia Geral, a Diretoria fixará o prazo de pagamento 
mediante aviso aos interessados. Capitulo VII – Da Liquidação Artigo 24 A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei 
ou por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá o modo pela qual será processada, bem como elegerá o liquidante e, se for o 
caso, instalará o Conselho Fiscal que funcionará no período da mesma, elegendo seus membros e fixando sua remuneração. Capítulo VIII 
– Das Disposições Gerais - Artigo 25 Os casos omissos neste Estatuto serão regidos pela Lei nº 6.404, de 15/12/1976, e disposições 
posteriores relativas à matéria. Artigo 26 O presente Estatuto Social é redigido em Português e Inglês e, em caso de divergência, prevalecerá 
a versão em Português. Acionistas: Marubeni Corporation, por Tomoaki Koyasu e Marubeni Brasil S.A.,por Kazuhiro Miyauchi.

Serviço de Anestesiologia,
Medicina Perioperatória, Dor e

Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI
CNPJ/MF nº 11.282.212/0001-25

Convocação - Ata de Assembleia Geral Extraordinária
A Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S
Ltda. - Sammedi, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º
11.282.212/0001-25, inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
sob n.º 948.144, com sede na Avenida Pavão, 955, conjunto 68, parte, Moema, na Capital
do Estado de São Paulo, convoca todos os sócios para Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, a se realizar no dia 18 de outubro de 2016, na Rua Machado Bittencourt,
361, auditório 3 e 4, na Capital do Estado de São Paulo, em primeira chamada às 18:30h
(dezoito horas e trinta minutos), em segunda chamada às 19:30h (dezenove horas e trinta
minutos), e em terceira e última chamada às 20:30h (vinte horas e trinta minutos), para
deliberar em sede de Assembleia Geral Extraordinária sobre a seguinte ordem do dia:
1 - Primeira pauta: deliberar sobre apresentação do relatório da auditoria realizada na
Sammedi e deliberações pertinentes. 2 - Segunda pauta: Deliberar sobre as questões
relacionadas ao afastamento do sócio Dr. Waldemar Gregory. 3 - Terceira pauta:
Assuntos gerais. Na data desta convocação a Serviço de Anestesiologia, Medicina
Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI conta com 164 (cento e
sessenta e quatro) sócios. São Paulo, 05 de outubro de 2016. Dr. José Maria Correa da
Silva - Diretor Presidente.                                                                     (07, 08 e 11)

Estre Ambiental S.A. 
CNPJ/MF nº 03.147.393/0001-59 - NIRE nº 35.300.329.635

Assembleia Geral Ordinária realizada em 31 de Agosto de 2016
Aos 31/08/16, às 10 hs, na sede. Convocação e Publicações Prévias: O Edital de Convocação da presente Assembleia Geral 
Ordinária foi publicado nos dias 20, 23 e 24/08/16, no DOESP, nas páginas 19, 13 e 19, respectivamente, e no jornal “Empresas & 
Negócios”, nas páginas 9, 5 e 5, respectivamente. Os documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, referentes ao exercício 
social encerrado em 31/12/15, quais sejam, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração 
das Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração dos Fluxos de Caixa foram publicados no dia 1/07/16, no DOESP, página 
126, e no Jornal “Empresas & Negócios”, página 5. Presença: 94,64% do capital social. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo 
Wilson Quintella Filho, e secretariados pelo Sr. Julio César de Sá Volotão. Deliberações: (i) Aprovar, por unanimidade dos presentes 
e sem quaisquer ressalvas, o Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras, o Balanço Patrimonial, a 
Demonstração do Resultado do Exercício, a demonstrações das Mutações do Património Líquido e a Demonstração dos Fluxos de 
Caixa e Notas Explicativas às demonstrações financeiras, todos referentes e relativos ao exercício social encerrado em 31/12/15, 
publicados conforme relatado na seção “Convocações e Publicações Prévias acima, devidamente auditados pela Ernst & Young 
Auditores Independente S/S, conforme relatório datado de 23/06/16; e (ii) Aprovar que o prejuízo apurado no exercício social encerrado 
em 31/12/15, no montante de R$197.225.080,69, seja destinado à conta de Prejuízos Acumulados, conforme Indicado nas demons-
trações financeiras relativas ao exercido social encerrado em 31/12/15. Devido ao saldo negativo do prejuízo líquido, consignar que a 
Companhia não distribuirá dividendos referentes ao exercícios social encerrado em 31/12/15. Nada mais. São Paulo, 31/08/16. Julio 
César de Sá Volotão – Secretario da Mesa. Jucesp nº 428.595/16-9 em 29/09/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Estre Ambiental S.A. 
CNPJ/MF Nº 03.147.393/0001-59 - NIRE 35.300.329.635

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 24/06/16
Aos 24/06/16, às 8:30, na sede. Convocação e Presença: Maioria dos membros do Conselho de Administração. Mesa: 
Wilson Quintella Filho, - Presidente da Mesa; Julio César de Sá Volotão - Secretário da Mesa. Deliberações: (i) examinaram 
as contas da diretoria e o relatório anual da administração da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31/12/15, 
e manifestaram-se favoravelmente aos referidos documentos, autorizando o seu encaminhamento para aprovação dos 
acionistas em Assembleia Geral; (ii) examinaram as DFs da Companhia e a proposta de destinação dos resultados do 
exercício social lindo em 31/12/15 consignada em tais DFs, e manifestaram-se favoravelmente aos referidos documentos, 
autorizando o seu encaminhamento para aprovação dos acionistas em Assembleia Geral; e (iii) aprovaram a convocação 
da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 27/06/16,às 10 hs, para deliberar acerca das matérias 
aprovadas nos itens (i) e (ii) acima, dentre outras exigidas por lei. Nada mais. São Paulo, 24/06/16. Julio César de 
Sá Volotão – Secretário. Jucesp nº 428.594/16-5 em 29/09/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração 
Data, Hora e Local: Em 08/07/2016, às 12 horas, na sede da Companhia. Convocação e Presença: dispensada em virtude 
da presença da totalidade dos Membros do Conselho de Administração da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Foram 
eleitos, por unanimidade, para o cargo de Diretores, cujo mandato será de 01 ano: (a) José Feres Kfuri Júnior, brasileiro, 
casado, empresário, RG 10.306.388, SSP/SP, CPF/MF 035.364.118-94, domiciliado na cidade de São Paulo/SP, na Rua Álvaro 
Anes, n° 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010, Diretor Presidente; (b) Marcos Elias Simantob, brasileiro, 
casado, administrador, RG 18.160.325-1 SSP/SP, CPF/MF nº 105.600.108-93, domiciliado na cidade de São Paulo/SP, na Rua 
Álvaro Anes, n° 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010, Diretor Comercial; e (c) Marcus Vinicius Menezes 
Cardoso, brasileiro, casado, contador, CRC/RJ 0875-930-0, CPF/MF 012.187.637-36, domiciliado na cidade de São Paulo/SP, 
com escritório na Rua Álvaro Anes, n° 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010, Diretor Administrativo. Os 
Diretores eleitos, tomaram posse mediante assinatura do termo de posse, e declararam que não se encontram impedidos, nos 
termos da lei, de exercer os referidos cargos. Findo o mandato, os membros da Diretoria permanecerão no exercício de seus 
cargos até a investidura dos novos membros. A presente ata é lavrada na forma de sumário nos termos da Lei. Assinaturas: 
Mesa: Fujinori Seyama, presidente e José Feres Kfuri Júnior, secretário. Membros do Conselho de Administração: Fujinori 
Seyama, José Feres Kfuri Júnior e Yoshiaki Mizumoto. Diretores eleitos:  José Feres Kfuri Júnior, Marcos Elias Simantob e 
Marcus Vinicius Menezes Cardoso. JUCESP n° 400.514/16-3 em 14/09/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves. Secretária Geral.

ROBERTET DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, torna público que recebeu da
CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 32008513, válida até 07/10/2018, para
Compostos organo-inorgânicos, n.e.; fabricação de à Alameda Inaja, 100, Tambore, Barueri.

Naples Viagens e Turismo S.A.
CNPJ/MF: (Em Constituição)

Ata de Assembleia de Constituição da S.A. de Capital Fechado
Data/Hora/Local: 24/06/2016, às 11hs, Barueri/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Liliam
Silveira de Barros, RG 11.621.111-SSP/SP, CPF/MF 046.720.408-01, Presidente; e Adriana Barros Bayer, RG
12.941.159-1-SSP/SP, CPF/MF 112.976.328-50, Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 1) Constitui-
ção da Naples Viagens e Turismo S.A. 2) Estatuto Social com a seguinte redação: Naples Viagens e Turismo S.A. Estatuto
Social. Capítulo I-Da denominação, sede, duração e objeto. Artigo 1º-Sob a denominação de Naples Viagens e
Turismo S.A. é neste ato constituída uma S.A., de capital fechado que se regerá pelos presentes estatutos e disposições
legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º-A Sociedade terá sua sede na Avenida Cauaxi nº 119, conjunto 132, Bairro
Alphaville Industrial, Barueri/SP, CEP 06454-020. Artigo 3º-A Sociedade poderá, a critério da Diretoria, abrir filiais,
escritórios ou sucursais, dentro e fora do território nacional. Artigo 4º-A Sociedade terá por objeto a prestação de serviços
relacionados a agências de turismo e operadoras turísticas incluindo a elaboração de roteiros e a identificação de meios de
hospedagem, podendo ela, ainda, participar em outras sociedades, como quotista ou acionista. Artigo 5º-O prazo de
duração da Sociedade será indeterminado. Capítulo II-Do capital social. Artigo 6º-O capital social já totalmente subscrito
e integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 5.000,00 dividido em 5.000 ações ordinárias nominativas, de classe
única e sem valor nominal. §1º-As ações são indivisíveis perante a Sociedade e correspondem, cada uma delas, a 1 voto
nas deliberações das Assembleias Gerais. §2º-A Sociedade poderá emitir títulos múltiplos de ações ou cautelas que as
representem, desde que satisfeitos os requisitos legais. Capítulo III-Dos órgãos da Sociedade. Artigo 7º-A Assembleia
Geral e a Diretoria são órgãos de funcionamento permanente e o Conselho Fiscal é órgão de instalação e funcionamento
transitório da Sociedade. Artigo 8º-A AGA reunir-se-á por convocação, nos termos previstos da lei, AGO nos 4 primeiros
meses após findo o exercício social e AGE sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos acionistas.
§Único-Os anúncios ou convites das convocações deverão conter, ainda que sumariamente, o objeto da reunião
e designar o dia, a hora e o local para realização da Assembleia Geral. Artigo 9º-Somente poderão tomar parte das
deliberações das Assembleias Gerais os titulares de ações ordinárias nominativas devidamente registradas, em seu
nome, no livro de registro de ações da Sociedade. Artigo 10-Os trabalhos da Assembleia Geral serão iniciados em 1º
convocação com presença de sócios que representem a maioria absoluta de votos e, em 2º convocação, com qualquer
quórum e serão dirigidos por 1 presidente da mesa eleito pela própria Assembleia, o qual nomeará 1 secretário. Artigo
11-As resoluções das Assembleias Gerais serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, não se compu-
tando no cálculo os votos em branco. Artigo 12-Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por seus
procuradores ou representantes legais constituídos na forma da lei. Artigo 13-Compete à Assembleia Geral deliberar sobre
as matérias aludidas no artigo 122 da Lei 6.404/76. §Único-Dependerá de aprovação unânime dos acionistas presentes
à Assembleia as deliberações sobre: (i) qualquer redução ou aumento de capital mediante aproveitamento de reserva
de lucro ou captação de recurso mediante a emissão de novas ações, exceto sob a modalidade de subscrição pública de
ações em virtude de abertura do capital da Sociedade; (ii) abertura de capital da Sociedade; (iii) alteração do objeto social;
(iv) operações de fusão, cisão, incorporação, aquisição e alienação de participações societárias; (v) alteração da denomi-
nação social; (vi) dissolução da Sociedade. Artigo 14-Para efeitos da verificação do quórum, bem como as votações previstas
nestes estatutos sociais, serão igualmente considerados a propriedade plena ou o usufruto das ações da Sociedade. Artigo
15-A Sociedade será administrada por 1 Diretoria eleita pela Assembleia Geral e composta de 2 até, no máximo, 5 diretores,
acionistas ou não, residentes no país, sendo 1 Diretor Presidente e os demais como Diretores sem designação, todos com
mandato de 3 anos, sendo permitida a reeleição. §Único-Os diretores permanecerão em seus cargos até a eleição e posse
de seus substitutos. Artigo 16-A Diretoria terá a atribuições e os poderes que lhe confere este estatuto social para assegurar
o funcionamento regular da Sociedade. Observado o disposto no §Único deste artigo, competirá a todos os Diretores
indistinta e individualmente: (i) convocar as reuniões da Diretoria; (ii) executar e fazer cumprir as disposições destes Estatutos,
as deliberações da Diretoria, da Assembleia Geral e exercer a supervisão da Sociedade e sua Administração; (iii) representar
a Sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele; (iv) gerir e administrar os negócios sociais, interna e externamente,
contratar e demitir auxiliares e empregados, demandar, transigir, contrair obrigações, podendo inclusive alienar bens móveis,
constituir penhor de qualquer natureza, assinar cheques e títulos de crédito, realizar pagamentos, caucionar títulos ou
direitos creditórios e dar bens móveis por alienação fiduciária em garantia, organizar e apresentar anualmente o Relatório,
o Balanço Geral de todas operações sociais e praticar enfim, todos os atos relativos aos fins sociais. §Único-Na alienação
ou oneração de bens imóveis, bem como para a constituição de procuradores, será obrigatória a assinatura de pelo menos
2 Diretores. O substabelecimento de procuração somente poderá se dar se expressamente autorizado no respectivo
instrumento de mandato. Artigo 17-Os Diretores se substituirão um ao outro em seus impedimentos na ordem de sua
nomeação na ata da Assembleia que os eleger. Artigo 18-Em caso de vacância definitiva de 1 Diretor, a Assembleia Geral
escolherá 1 Diretor, o qual exercerá as funções pelo tempo que restava ao Diretor substituído. Artigo 19-Quando instalado,
o Conselho Fiscal será composto de 3 a 5 membros, e suplentes em igual número, e sua remuneração será fixada pela
Assembleia que os eleger. Artigo 20-O Conselho Fiscal é órgão não permanente que somente será instalado pela
Assembleia Geral a pedido dos Acionistas na conformidade legal. Capítulo IV-Do exercício social e das demonstrações
financeiras. Artigo 21-O exercício social terá duração de 1 ano e coincide com o ano civil. Artigo 22-Ao fim de cada exercício
social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da Sociedade, as demonstrações financeiras exigidas
pela lei das sociedades anônimas e elaboradas segundo critérios nela contidos. Capítulo V-Dos lucros e da sua distribui-
ção. Artigo 23-Do lucro líquido do exercício, observadas as deduções legais, serão destinadas as parcelas correspondentes
à reserva legal e ao dividendo obrigatório de 25% calculado sobre o lucro líquido ajustado nos termos do artigo 202 da
Lei 6404/76. O saldo remanescente será colocado à disposição da Assembleia Geral, que deliberará sobre sua destinação
com base em proposta da Diretoria. §1º-A Diretoria fica autorizada a levantar a seu critério, balanços mensais e semestrais,
podendo declarar dividendos à conta do lucro apurado nesse balanço, o qual deverá satisfazer todas as exigências legais,
e que serão pagos ad referendum da próxima AGO. §2º-Poderão ser declarados, a critério da Diretoria, dividendos inter-
mediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual, mensais ou semestrais
e que serão pagos, ad referendum da próxima AGO, observados os limites do artigo 204 da Lei 6.404/76. Capítulo VI-Da
dissolução e da liquidação. Artigo 24-Em todos os casos de liquidação da Sociedade, a Diretoria fica automaticamente
investida nas funções de liquidante, com amplos poderes para praticar todos os atos necessários à sua liquidação, sem
prejuízo da Assembleia deliberar o que de direito. Capítulo VII-Da interpretação dos estatutos. Artigo 25-Aplicam-se aos
casos omissos ou duvidosos as disposições legais vigentes. Passando ao item 3 da ordem do dia, foram eleitas por
unanimidade para compor o Conselho de Administração, com mandato de 3 anos: Presidente-Liliam Silveira de
Barros, acima qualificada; Diretora Superintendente-Adriana Barros Bayer, acima qualificada, Diretor Administrativo
e Financeiro-Jorge Luciano Froes, RG 17.325.094-4-SSP/SP, CPF/MF 039.834.428-03. Os Diretores eleitos foram
considerados desde logo empossados, após o cumprimento das formalidades legais, tendo eles declarado, sob as penas
da lei, que não foram condenadas por crime cuja pena vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público, ou
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública
ou a propriedade. Encerramento: A Ata foi lida assinada pelos acionistas e pelos componentes da diretora. Barueri,
24/06/2016. Secretária-Adriana Barros Bayer. Acionistas Presentes: Liliam Silveira de Barros, Adriana Barros Bayer. Claudia
Abrahão-OAB/SP 202795. JUCESP/NIRE 35.300.494.709 em 25/08/2016. Flávia R.Britto Gonçalves-Secretária Geral.



A estiagem e o desmatamento reduziram drasticamente a vazão do rio.
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Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados
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Especial

Júlio Ottoboni (*)

A denúncia da agonia do baixo São Francisco surgiu 
no 1º Seminário Internacional de Turismo Cami-
nhos de São Francisco, ocorrido no começo deste 

mês, e promovido pelo Instituto Brasileiro de Desenvol-
vimento e Sustentabilidade (IABS), Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alagoas, 
Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o 
Desenvolvimento e pelo Banco Interamericano de Desen-
volvimento, na cidade de Piranhas, em Alagoas. E foi feita 
para a secretária estadual de desenvolvimento econômico 
e turismo, Jeanine Pires.

“A água do mar entrou e o rio está azulado, na foz em 
Piaçabuçu estamos com difi culdades para ter água doce. 
Já tem tubarão, tartaruga marinha e outras espécies que 
só tem no mar. O pilombeta que é um peixe comum neste 
trecho do rio está desaparecendo”, alertou o ambientalista 
e integrante da Associação Olha o Chico, de Piaçabuçu, 
Jasiel Martins.

O peixe símbolo, o surubim, que tem uma enorme es-
cultura na praça central de Piranhas, está ameaçado de 
extinção e praticamente sumiu do rio. A situação era de 
conhecimento do governo de Alagoas, que tem investido 
pesadamente no projeto Caminhos do São Francisco, 

Roberto Malvezzi - Outras 
Palavras/#Envolverde

“Velho Chico” está vazio. 
No Amapá, pororoca não 
existe mais. Em Minas, 
1200 pequenos rios foram 
eliminados. Decadência 
coincide com expansão da 
monocultura, mas lucros 
calam as críticas.

O fenômeno da Pororoca, 
mundialmente conhecido, 
já não existe mais, no rio 
onde mais atraíam os olhos 
do mundo. Você sabia dis-
so? As águas do Araguari, 
no Amapá — onde havia 
campeonatos de surf — já 
não têm forças para chegar 
à foz e sofrer a força reversa 
das águas, o que gerava as 
ondas. Construíram bar-
ragens em seu leito para 
gerar energia, que vem para 
o sul do país, além de pisotear 
suas margens com manadas de búfalos.

As águas do Araguaia estão cada vez mais escassas. 
Muitos de seus afl uentes, antes perenes, agora também 
são intermitentes. O São Francisco agora terá uma vazão 
de apenas 700 m3/s. Um rio que, segundo o discurso ofi cial 
do antigo governo federal, tinha uma vazão “fi rme” de 1800 
m3/s a partir de Sobradinho. E olha que a transposição 
sequer começou. Onde Domingos Montagner morreu, na 
verdade, o que existe é um fi apo de água, em comparação 
com o que era o Cânion do São Francisco.

O mais emblemático, sem dúvida, é o rio Doce. A tragédia 
da Samarco não tem precedentes em território nacional, 
mas está sendo tratada como algo secundário e como se 
fosse apenas um acidente de percurso.

Se falarmos, então, da qualidade de nossas águas, tere-
mos que lembrar do Tietê e do Pinheiros, a cara, a cor e o 
cheiro do desenvolvimento de São Paulo. O que acontece 
não é fruto apenas de como se trata as calhas principais 
de nossos rios, mas de todo o desmatamento do território 
dessas bacias. 

No São Francisco, triste retrato 
dos nossos rios

A destruição do Cerrado – reconhecimento rotineiro nos 
meios científi cos e socioambientais – levará consigo os rios 
que dependem do bioma. Já em 2004 tínhamos a informação 
que, apenas no Norte de Minas, cerca de 1200 rios menores 
tinham sido eliminados. Sem o Cerrado, nos dizem os cien-
tistas, não haverá São Francisco, Araguaia e tantos rios que 
dependem dos aquíferos do Planalto Central. A criação do 
Matopiba – território do agronegócio no Cerrado – levará 
às profundezas esse modelo predador do bioma.

A curva de decadência de nossos rios coincide exata-
mente com a expansão das monoculturas, seja de grãos, de 
gado, ou outra qualquer. É só comparar os gráfi cos a partir 
da década de 1970. Assim, nesse dia de São Francisco, 
como os profetas dos tempos antigos, que amaldiçoavam 
o dia em que tinham nascido, não nos cansamos de tra-
zer más notícias, ainda que sejam em forma de denúncia 
(Jeremias 20,14-18).

Toda classe política, todo mundo econômico – exceções 
de sempre – está alguns anos-luz distante de enxergar o 
país por esse ângulo. Então, prosseguimos em linha reta 
rumo ao abismo.

O São Francisco, à altura de Pirapora do Bom Jesus (MG).
A ponte e seu vão marcam o declínio do rio.

Divulgação

‘Velho Chico’ está 
cansado e não 
tem forças para 
chegar até o mar
As águas salobras do mar já invadiram sua calha 
24 quilômetros adentro, exatos 10% do trecho fi nal 
com maior oferta de turismo sustentável e que tem 
colocado a região como o terceiro maior fl uxo turístico de Alagoas. Há três anos a situação se complicou 
de vez, a estiagem e o desmatamento ao longo de se seus trechos mais altos no Sudeste reduziram 
drasticamente a vazão do rio.

com a grande alternativa turística sustentável e modelo 
para o país.

“ A questão da crise hídrica não é só o Estado eu irá re-
solver, os pescadores tem alertado para a questão do rio. Só 
vejo uma solução se for global, precisamos cumprir as metas 
estabelecidas em acordos internacionais tanto pelo governo 
federal como pelos Estados”, comentou Jeanine Pires.

Uma rede de empresários do segmento turístico tem bus-
cado fazer sua parte, pois sabem que o Rio São Francisco é 
o grande maestro na regência deste novo momento para a 
economia regional. No hotel Pedra do Sino, em Piranhas, o 
proprietário Francisco de Assis Clemente, já fez tubulações 
independentes para captar a água dos quartos, inclusive 
do ar condicionado, para reaproveitamento. Também tem 
buscado saídas no uso de energia solar e na captação da 
água da chuva.  “Temos que manter o foco na sustentabi-
lidade”, afi rmou.

A consciência preservacionista vai desde a conservação 
dos casarios históricos das 12 cidades do eixo do programa 
Caminhos do São Francisco até um processo de resistência 
cultural. O empresário Flávio Ferraz, dono da Pousada Trilha 
do Velho Chico, chegou como turismo do Recife e acabou 
fi cando e empreendendo em Piranhas. E a pegada ambiental 
é hoje fundamental para a sobrevivência de seu negócio.

Flávio Ferraz, dono da Pousada Velho Chico.

 “Eu optei pelo turismo de esporte e de aventura. Os 
meus clientes tem essa consciência, usamos aqui reapro-
veitamento da água e energia solar, além da fossa verde. 
Seja na área dos quartos ou no espaço do camping. O que 
preocupa é ver o rio nesta condição, tem lugar que já 
temos que sair do caiaque e levar a embarcação no braço 
até outro ponto para continuar a navegação”, falava com 
ar sério, mesmo quando brincava com seu cão, de nome 
Chicão. (#Envolverde)

(*) - Tem 30 anos de profi ssão, atuou na AE, Estadão, GZM, JB entre outros 
veículos. Tem diversos cursos na área de meio ambiente, tema ao qual se dedica 

atualmente. É pós graduado em jornalismo científi co.

 Júlio Ottoboni



Inspiração. Uma única palavra que repre-
senta um esforço homérico para se atingir 
o que hoje chamamos de criatividade. O 
combustível para a tão enaltecida inovação, a 
deusa e o demônio de nossos dias. As palavras 
inovação ou disruptivo parecem ser o mote 
do momento. O mundo parece estar o tempo 
todo correndo, como um cachorro corre atrás 
do rabo, atrás de inspiração para inovar. Ser 
criativo virou graduação curricular.

Como profi ssional da comunicação, estou 
o tempo todo cortejando as musas em busca 
de inspiração. Na Grécia Antiga se podia 
orar para essas entidades, parte deusas, 
parte titanides, que traziam ao coração toda 
a criatividade necessária para se atingir um 
objetivo.

Bom, hoje as musas se tornaram esqueci-
das, e preces a elas são apenas superstições 
de religiões pagãs há muito engolidas por 
novas crenças. Crenças essas que não são 
mais tão religiosas. Os novos deuses são o 
dinheiro, a internet, a “maldita inovação”. 
Todos tão invisíveis e cheios de signifi cado 
subjetivo tal qual Zeus foi um dia.

Mas como conseguir atingir a inovação? 
Parece que nosso mundo está afundando 
em um caminho sem volta, onde quem não 
inova está fadado ao ostracismo, ou mesmo 
à extinção. Muitos encontram meios e os 
ensinam. É possível se instruir. Aprender 
é uma coisa basicamente sem limites. Seu 
conhecimento é a única coisa que ninguém 
pode te tirar, já dizia Alexandre Dumas.

É possível propor brainstorms, trocar 

ideias e estudar mais um pouco. Ler, prestar 
atenção aos problemas. A inspiração vem do 
inesperado. Problemas cotidianos podem 
esconder o próximo Uber, o próximo iFood, 
o próximo NuBank.

Desde tempos imemoriáveis, as melhores 
ideias são sempre as que buscam simplifi car 
algo ordinário. Ninguém começa uma ino-
vação querendo abraçar o mundo. Talvez o 
Elon Musk. Mas ele é um pouco diferente. 
Ele mira alto, mas suas ações primárias se 
focam no mundo próximo. Foi assim que 
ele fundou a Tesla. E é assim, com ações 
ligadas ao cotidiano, que ele está resolvendo 
problemas que irão concretizar o Space X e 
realmente mandar pessoas para Marte.

Um exemplo simples desse caso é que Musk 
queria chegar à Marte e, quando terminou de 
desenvolver seu foguete, descobriu que ele 
podia ir muito além. Porém, os problemas 
continuavam em coisas cotidianas, como 
"como convencer as pessoas a desbravarem o 
universo, sem a mínima chance de voltarem 
à Terra?". Até os gênios tem problemas com 
as "miudezas" do mundo. Até eles tem que 
inovar nesse aspecto. 

A busca por ideias novas guia todos os 
mercados, e basicamente todas as ações do 
mundo. Sua empresa precisa crescer? Com-
bater a crise? Se tornar notória? Não é com 
grandes campanhas megalomaníacas que se 
conquista isso. O que os comerciais da Coca 
Cola mostram? Pequenas atitudes e vivencias 
felizes das pessoas que "por acaso" estão to-
mando Coca Cola. O que Apple vende? Não 

são smartphones. É um estilo de vida, é o "ter 
um telefone branco com a maçãzinha". 

É por isso que o storytelling é tão popular 
hoje em dia. O segredo das coisas está nos 
detalhes. Para mim, é o mesmo. As melhores 
pautas jornalísticas são aquelas que falam 
do cotidiano, dos problemas das pessoas 
comuns. Claro que a explosão de um reator 
nuclear ou um tsunami também são notícia, 
mas esses são pontos fora da curva. O coti-
diano, as verdadeiras histórias interessantes 
estão nos detalhes. Foi unindo detalhes que 
se construíram grandes reportagens, como 
o livro Rota 66 do jornalista premiado Caco 
Barcellos. 

Bom, mas eu falei tudo isso, sobre inovação, 
sobre inspiração, sobre detalhes, e aonde eu 
quero chegar com isso? Simples. Você quer 
ser um profi ssional melhor? Um comunicador 
melhor? Quer inovar? Se foque no pequeno. 
Resolva problemas simples. Alimente sua 
mente, se inspire com grandes coisas, mas 
veja os detalhes dentro delas. São eles que 
tornam obras grandiosas.

Grandes coisas são construídas de pe-
quenas coisas, e é partindo daí que se se 
encontra inovação. Se inspire com o simples. 
Você verá que existem tantos problemas só 
esperando alguém prestar atenção neles. Ao 
encontrar a solução, achará tolice o fato de 
não ter inovado antes, seja qual for a sua 
área de atuação.

(Fonte: Welton Ramos é jornalista na InformaMídia 
Comunicação, e colaborador do Blog da PME).

Inovação: já parou para pensar de onde ela vem?

São Paulo, sábado a segunda-feira, 08 a 10 de outubro de 2016

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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Tecnologia quântica:
o futuro no

processamento de dados

A teoria da relatividade 

especial, do físico 

alemão Albert Einstein, 

afi rma que nada que 

tenha massa pode se 

mover mais depressa 

que a luz

Até onde os estudiosos 
sabem, o Universo se-
gue esta regra. Mas... 

qual é o cenário diante da 
inexistência da massa? É aí 
que entram as tecnologias 
quânticas, surgindo como 
uma solução signifi cativa e 
revolucionária. A Atos, líder 
internacional em serviços 
digitais e parceira mundial de 
TI do Comitê Olímpico Inter-
nacional (COI), mostra sua 
visão no mais recente boletim 
sobre tecnologia quântica e 
como ela impacta o setor de 
serviços fi nanceiros.

A oferta de tecnologias quân-
ticas tem o potencial de revolu-
cionar amplamente um grande 
número de áreas da Tecnologia 
da Informação. Junto com os 
benefícios e oportunidades do 
imenso poder de processamen-
to, porém, surgem as ameaças 
e os riscos à cibersegurança. 
Como preparar o setor fi nan-
ceiro, no qual o quantum terá 
um papel importante, para mi-
nimizar riscos como a quebra 
da criptografi a e aproveitar as 
oportunidades?

As perspectivas em relação 
ao volume de dados movimen-
tados impressionam. Em 2020, 
chegaremos aos 40 zetabytes: 
40 mil bilhões de bilhões de 
dados utilizáveis no mundo. 
Isso é mais do que o número de 
grãos de areia na Terra.

Os computadores quânticos 
prometem um salto à frente 
em velocidade e em resolução 
de algoritmos, com potencial 
para quebrar a maioria dos 
métodos criptográfi cos usados 
atualmente. Esse “criptode-
sastre” deve se tornar uma 
real ameaça daqui a 5 ou 10 
anos, mas, quando chegar, 
será tarde demais para rea-
gir com efi cácia. Precisamos 
desenvolver estratégias de 
intercâmbio de informações 
que sejam capazes de resistir a 
ataques quânticos. Se o mundo 
não se preparar agora para 
esses riscos, haverá quebras 
generalizadas de segurança 
que colocarão em risco todo 
o sistema bancário – e não 
só ele.

A Atos oferece ideias basea-
das em extensa pesquisa feita 
no setor fi nanceiro. As implica-
ções potenciais da tecnologia 
signifi cam que as instituições 
fi nanceiras devem começar 
imediatamente a se preparar 
para ela. Em termos de se-
gurança, isso deve ser feito 
avaliando o risco do quantum 
e investimento em criptografi a 
quântica confi ável, por exem-
plo, em algoritmos seguros de 
criptografi a quântica e redes 

QKD (Quantum Key Distri-
bution - Distribuição Quântica 
de Chaves, em tradução livre). 
Já existem entidades prontas 
para fornecer esses serviços e 
empresas que estão apertando 
o passo para fazer o mesmo.

Preparando-se para 

patentear

A capacidade de produzir e 
patentear algoritmos quânti-
cos antes da chegada da com-
putação deste tipo às Finanças 
dará uma grande vantagem 
às empresas. Nos estágios 
iniciais de implementação 
dos computadores quânticos 
em Finanças, a capacidade 
real de computação será a do 
hardware disponível. Neste 
contexto, a vantagem de uma 
empresa sobre as rivais virá do 
desenvolvimento de software. 
Acreditamos que o período 
crítico para isso será o dos pró-
ximos cinco anos. Depois desse 
ponto, não se poderá garantir 
a segurança da transferência 
de dados criptografados, pois 
o advento da computação 
quântica estará iminente.

O progresso de criação e 
desenvolvimento de compu-
tadores quânticos continu-
ará devido à colaboração de 
pesquisas acadêmicas, como 
a Quantum Computing Hub 
(Reino Unido) e a QuTech 
(Holanda). No entanto, só com 
envolvimento acadêmico ou 
pesquisas particulares é que 
serão produzidos algoritmos 
quânticos com aplicação direta 
em Finanças.

Um passo à frente com a 

Atos

 Com 30 petaflops, mais 
de 30 milhões de bilhões de 
transações por segundo, o su-
percomputador Bull Sequana, 
já em operação na Europa, nos 
habilitará a fornecer o mais 
poderoso supercomputador 
do mundo. E nos permitirá 
chegar ao exafl op, um bilhão 
de bilhões de operações por 
segundo, o que alcançaremos 
por volta de 2020 — mas este 
é só o começo. Já estamos 
trabalhando em um projeto 
de computador que seus cien-
tistas precisarão ter em 2025. 
Como as tecnologias atuais 
chegaram aos limites físicos 
do material (especialmente em 
termos de calor) e da veloci-
dade da luz, estamos buscando 
uma ruptura tecnológica: o 
computador quântico para o 
horizonte pós-2030.

(*) É diretor de Big Data e Security 
da Atos América do Sul. Possui 

mais de 25 anos atuando na área de 
integração de produtos e serviços de 

infraestrutura de TI.

(**) Computadores quânticos, 
ao contrário dos computadores 

clássicos, aproveitam um fenômeno 
mecanoquântico que permite 

representar os dados como “Qubits”. 
Isso lhes dá condições para interagir 

e oferecer computação e resolução 
de algoritmos em taxas milhares de 

vezes mais rápidas que a tecnologia 
convencional.

Luis Casuscelli (*)

TI
para comercialização de todo o seu portfólio, a VoxAge espera crescer 
em 10% a sua carteira de clientes no primeiro ano de atuação (www.
voxage.com.br). 

Líder em Contact Center Interaction 
Management

@A Genesys® (www.genesys.com), líder mundial de soluções om-
nichannel para contact centers e experiência do cliente, acaba de 

ser reconhecida como “Líder” em dois novos relatórios da Forrester 
Research. O anúncio foi feito durante o evento anual da Genesys para 
usuários, o Genesys G-Force 2016. A Forrester convidou a Genesys 
para participar de dois novos projetos de pesquisa que avaliaram as 
soluções de gestão de interações para contact centers (em inglês, 
Contact Center Interaction Management – CCIM) dos fornecedores 
de software mais importantes do setor.

PROOF fecha parceria com a Cylance

@A PROOF, líder brasileira em cibersegurança, acaba de estabelecer 
uma parceria com a Cylance, empresa fornecedora de soluções de 

proteção do endpoint com foco em ameaças avançadas que acaba de 
chegar ao mercado brasileiro. A Cylance foi citada pela CNBC como 
uma das 50 empresas que mais têm potencial de gerar disrupção no 
mercado e também foi classifi cada como uma das 10 empresas pioneiras 
de tecnologia do mundo pelo World Economic Forum. As soluções da 
Cylance podem ser classifi cadas como ferramentas de next generation 
endpoint protection e são capazes de prevenir ameaças persistentes 
avançadas, do tipo zero day e ransomwares, complementando ou subs-
tituindo os antivírus tradicionais. De olho nas tendências, a PROOF 
tem observado a volta do endpoint aos tópicos centrais na estratégia 
de segurança das empresas. Segundo estima a MarketsandMarkets, o 
mercado de endpoint deve valer mais de 17 bilhões até 2020 (www.
proof.com.br).

  

News@
Gestão compartilhada de talentos na área de 
TI 

@A FinanceIT, empresa com expertise em alocação de talentos 
e no desenvolvimento de soluções tecnológicas, destaca-se 

no mercado com seu modelo de atuação diferenciado. Com o 
slogan “Colaboradores: nosso maior ativo”, que marcou o sucesso 
da organização nesses cinco anos de atuação, a FinanceIT solidifi ca 
seu crescimento de 40 a 50% ao ano. a FinanceIT acredita que a 
proximidade com seus talentos é essencial para que as relações 
entre o profi ssional e a empresa que utilizará seus serviços 
sejam justas e amigáveis. “Garantimos que as atividades serão 
cumpridas e que o volume de recursos humanos destinados, sejam 
o sufi ciente para suprir as demandas de projetos, sempre prevendo 
o acompanhamento periódico e alinhamento de expectativas”, 
pontua o CEO da FinanceIT, Lúcio Matos.

"Systax Light"  

@A Systax é uma das empresas de tecnologia especializada em 
tributação. Com o diferencial de ser detentora de uma base 

de dados com mais de 2 milhões e 800 mil regras tributárias, a 
empresa de inteligência fi scal consegue acompanhar as mudanças 
de legislação e auxiliar seus clientes a estarem em dia com as 
exigências tributárias brasileiras (www.systax.com.br).

VoxAge fi rma parceria com AK Soluções 

@A VoxAge - desenvolvedora de soluções multicanal de relacio-
namento com o cliente, fi rmou parceria de negócios com a AK 

Soluções – provedora de valor agregado de soluções para Contact 
Center, Segurança da Informação, Telecom, Redes, Infraestrutura e 
Serviços em Data Center. Com esta parceria, a primeira na região Sul 

João Barcellos (*)

A tentativa de sobrevivência inicia-se com a busca pela 
origem dessa “obstrução”, mas muitas vezes não se evo-
lui no diagnóstico, e o negócio vai à falência – um medo 

frequente de todo pequeno e médio empresário.  Para uma boa 
prevenção, segue uma lista que funciona como uma mala de 
primeiros socorros que não pode faltar na hora de detectar um 
problema no seu e-commerce:

1 –  Cheque sua vitrine virtual 

Nem sempre as pessoas entram no site sabendo exatamente 
o que vão comprar. Muitas vezes o usuário está buscando por 
categorias específi cas e todos os itens daquela categoria devem 
estar bem separados. Uma loja de roupa, por exemplo, deve deixar 
bem evidente as seções de calças, blusas, assessórios, sapatos, 
etc. O importante aqui é não deixar o comprador com dúvidas, 
porque esse é um dos maiores vilões da conversão.

Também é importante uma boa fotografi a do produto que 
permita o usuário olhar todos os detalhes, assim como uma des-
crição detalhada com informações relevantes, como tamanho, 
formato, material. Estes itens garantem a saúde do coração da 
loja, que é a vitrine.

2 – Mantenha o conceito da sua marca 

Muitas vezes vemos lojas virtuais que não seguem as cores, 
temas e outros elementos presentes na construção da marca. 
Outras vezes, o espaço virtual destoa completamente do espaço 
físico. Casos assim podem confundir o usuário e fazer com que 
não se sinta seguro para comprar naquele ambiente.

Fixar a identidade da marca para o seu consumidor é muito 
importante. Para isso, é essencial que exista uma relação e uma 
apresentação consistente da mesma.

3 – Não se esqueça do Mobile

A compra em dispositivos móveis é uma tendência fortíssima, e se 
adaptar a isso é importante para se manter competitivo. Um levan-
tamento realizado em 2015 mostra que 20% das compras feitas no 
país pela Internet foram concluídas em smartphones ou tablets.

Sendo assim, a sua empresa pode optar por um design res-
ponsivo (que se adapta aos diversos aparelhos e resoluções) ou 
desenvolver layouts específi cos para cada plataforma. O impor-
tante aqui é não perder clientes pelo descuido de não estar em 
todos os lugares possíveis. 

Primeiros socorros para 
recuperar seu e-commerce
Os primeiros sinais de que seu e-commerce precisa de cuidados está na identifi cação da ausência de 
clientes e consequente queda nas vendas

5 – Sistema de buscas completo

Nem sempre o usuário está com disposição e tempo para 
navegar por todas as páginas até encontrar um item específi co. 
Nesse caso, é importante que o site possua uma ferramenta de 
busca em um lugar visível que ajude esses clientes, assim como 
um vendedor faria na loja.

O Instant Preview é um recurso legal para agilizar esse pro-
cesso, garantindo a saúde total do site, já que ele exibe o resul-
tado abaixo da barra de buscas conforme o comprador digita a 
palavra-chave.

6 – Checkout transparente

O ambiente de checkout é aquele que aparece quando o usuário 
vai fi nalizar a compra, isto é, quando os dados do cartão são pre-
enchidos ou sugere a opção para gerar um boleto. Muitos meios 
de pagamento não disponibilizam um ambiente que se adeque 
ao visual da empresa e acabam redirecionando o usuário para 
uma outra página completamente diferente. Em muitos casos, 
isso acaba amedrontando o consumidor e fazendo com que ele 
desista da compra.

A utilização de um checkout transparente se adequa ao visual 
de cada loja e os dados do comprador são solicitados sobre a 
mesma tela da compra, aumentando a confi ança do consumidor 
e agilizando o processo de conversão. 

(*) É sócio diretor da MundiPagg, empresa com soluções de pagamento
online, que possui a ferramenta de Checkout transparente

para e-commerces,  www.mundipagg.com.br.

ACE completa marca de 100 
startups aceleradas com
8a turma de aceleração

A ACE, eleita como Melhor 
Aceleradora de Startups da 
América Latina por três anos 
consecutivos pelo Latam Foun-
ders, anuncia as startups da 
maior turma de aceleração da 
sua história. As 22 empresas es-
colhidas trabalharão nos hubs 
São Paulo, Sul e Goiânia.

Com a maior turma de sua 
história, a ACE completa a mar-
ca de 100 empresas aceleradas 
em quatro anos de existência, 
com o recorde brasileiro de 
7 exits (vendas de empresas 
do portfólio) efetuados. As 
startups escolhidas passaram 
por um rigoroso processo se-
letivo, que avaliou mais de mil 
projetos entre as inscrições e 
as indicações de mentores e 
investidores.

As empresas estão divididas 
entre os programas ACE Start, 
com quatro meses de duração e 
focado em validar as premissas 
e hipóteses fundamentais de 
uma startup; e ACE Growth, 

com seis meses de duração e 
voltado para alavancar o cres-
cimento.

“Estamos trazendo startups 
de diversos mercados em es-
tágios diferentes. É um grande 
desafi o, mas nos preparamos 
para isso e estamos certos que 
nossa expertise e parcerias as 
ajudarão a crescer e impactar 
a economia de forma signifi ca-
tiva. A nossa metodologia de 
aceleração continua evoluindo 
para entregar cada vez mais 
valor às aceleradas”, conta 
Pedro Waengertner, CEO e 
cofundador da ACE.

Além das inscrições, a ACE 
também conta com um re-
crutamento ativo de startups 
para a próxima turma, que 
começa apenas em 2017. Os 
empreendedores interessados 
podem acessar http://info.goa-
ce.vc/inscricoes para saberem 
quando iniciam as inscrições 
e mais informações sobre os 
programas.
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SAUL
SIMETRICA

MANUSEAR
UGROSCA
LIAMSH

SACRARIOS
DODERA

R

FORMOSURA
RIAPTOC
DOEXILO

REPAROOT
IVONEDUE

OARNICA
POSTERIOR

Aparelho
para trei-
namento
de pilotos

A face
estética,
por seus

lados
Operar

(equipa-
mento) com
as mãos 

(?) Neeson,
ator de
"Busca 

Implacável"

Produto
exposto
em feira
pecuária

Local de
guarda

das hós-
tias (pl.)

Pessoa
muito
bonita

Erva cuja
tintura

ameniza
contusões

Quadrinhos de Ziraldo
com Galileu e Tininim
(?) Paula, ex-jogadora

de basquete

D. (?) Lara,
sambista
Situado
atrás

Par, em
inglês

Doença do
Rei (MPB)

Desterro;
expatrio

Anatomia
(abrev.)

Dois, em
italiano

Consoantes
de "nora"

Cidade
paulista
502, em
romanos

Poema
lírico

Banha Tu-
rim (ITA)

Biscoito
retorcido

Odor
agradável

Imigrante
japonês
Extensão 

de arquivo

Mar de
(?), lago
asiático
Rebolar

Apelido de Wanderlei 
Silva, lutador de MMA
aposentado em 2014

Pena
Conserto
feito em
motores

Mamífero do Ártico

R

E

S

3/due — rar — toc. 4/liam — pair. 5/magic. 6/arnica. 9/sacrários.

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

Esta segunda, o décimo primeiro dia da lunação é um dos dias mais negativos e perigosos, por isso devemos ter cui-
dado com tudo que nos diga respeito. A Lua em Aquário favorece durante todo o dia as atividades que mexam com 
inovações ou que dependam de tecnologia ou de equipamentos eletrônicos, estarão favorecidas. Festas, reuniões, e 
comemorações também são muito favorecidas. Pode aproveitar a vontade de mudar que esta Lua confere para fazer 
mudanças na casa ou no trabalho. Alterar horários, contratar novos serviços, mudar a disposição de móveis, tudo 
isso dará certo.
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Aceite desafi os e ofereça-se para 
missões impossíveis. Precisa manter 
suas emoções sobe controle, pois 
logo tudo irá se acalmar. A Lua em 
Aquário favorece durante todo o dia 
as atividades que mexam com ino-
vações e tragam alguma novidade. 
78/678 – Branco.

Podem se abrir novos horizontes, 
sociedades, parcerias e uniões ini-
ciam ou se rompem. Livre-se do que 
não serve mais, dando espaço para 
novidades. Muita atração para o amor 
e para a relação à dois. Se estiver só, 
poderá se encantar com alguém a 
atrai. 52/152 – Cinza.

Não entre em atrito com amigos, 
colegas e chefes devido ao desgaste 
que isto provoca para sua imagem. 
As atitudes egoístas geram rompi-
mentos e afastam as pessoas. Seja 
mais otimista e saiba adaptar-se a 
situações novas nas relações pes-
soais. 38/338 – Marrom. 

Novidades nas atividades comer-
ciais e domésticas. Precisa aceitar 
as situações do jeito que elas são 
e evitar a rebeldia. Conte com a 
ajuda de colegas de trabalho, para 
suas realizações. Sozinho será mais 
difícil conseguir aquilo que pretende. 
93/293 – Amarelo.

Use toda a sua habilidade no trato 
com as pessoas, isso ajudará a manter 
bons relacionamentos. As relações 
sentimentais dão momentos muito 
felizes no amor e no sexo. Com o Sol 
indo para a casa quatro na próxima 
semana, aproxime-se ainda mais de 
seus familiares. 03/203 – Laranja.

Comece a mudar seu rumo, tomando 
atitudes que vem adiando há algum 
tempo. É momento de nos preparar 
para as mudanças usando a imagi-
nação fértil. Pode ser que certas 
dúvidas ainda tragam perturbações 
que acabem provocando decepções 
depois. 56/456 – Verde.

Pode aproveitar a vontade de mudar 
que esta Lua confere para fazer 
mudanças na casa ou no trabalho. 
Daqui em diante a organização da 
vida fi nanceira fará seu conforto 
melhorar. Dedique-se a encontrar 
soluções para sua vida e das pessoas 
que ama. 44/144 – Cinza.

Evite às ações que exijam fi rmeza e 
estabilidade. Controle-se para não 
ser levado a certo desequilíbrio 
nos gastos. Atitudes possessivas 
e até passionais provocam crises 
amorosas. Logo virá um novo ciclo 
de vida com maior motivação e boa 
disposição. 34/534 – Azul.

Acentua-se o interesse pela vida, pela 
relação à dois e a realização fi nancei-
ra. Faça um plano e comece a tratar 
de resolver os impasses que possam 
surgir. O vigor e a boa disposição 
ajudam a realizar viagens e passeios. 
Não mude a rotina neste começo de 
semana. 77/277 – Cinza.

Há uma grande chance de alegrias 
nos relacionamentos, contatos so-
ciais e sentimentais recém-iniciados. 
Antes de irritar-se, veja se a situação 
ainda pode ser favorável. Aceite 
desafi os e ofereça-se para missões 
impossíveis. Ganhará poder com 
isso. 78/478 – Verde.

Faça como o símbolo de seu signo, 
o peixe, adapte-se, não reme contra 
a maré. Mudanças de posição social 
tendem a tumultuar a vida afetiva 
por isso haja com cuidado. Controle 
a tendência a demonstrar ciúmes 
pela sensibilidade da lua em seu 
signo. 43/443 – Branco.

O Sol entrando na casa dois no fi nal 
de semana começa a ter chance de lu-
cros e ganhos atrasados ou devidos. 
Não se afaste de seus ideais, mas não 
deixe de aproveitar oportunidades. 
Mesmo assim, a insatisfação pode 
fazê-lo cometer extravagâncias. 
34/634 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA  10 de outubro de 2016. Dia de São Tomás de Vilanova, São 
Paulino de York, São Gereão, São Francisco de Bórgia, São Daniel, e Dia do 
Anjo Harahel, cuja virtude é a coragem. Dia Nacional de Luta da Mulher 

contra a Violência e Dia do Empresário Brasileiro. Hoje aniversaria 
o ex-vocalista do Van Halen David Lee Roth que faz 61 anos, o autor e ator 
Miguel Falabella que nasceu em 1956, a atriz Rosana Garcia que completa 
52 anos e a atriz Fernanda Machado que chega aos 35 anos.

O nativo do dia O nativo de Libra deste dia e grau normal-
mente se esforça para conquistar grandes 

realizações, porém precisa superar alguns obstáculos antes de atingir os 
seus objetivos. Defende aquilo em que acredita mesmo que seja contra 
a opinião de outras pessoas. A sua habilidade para dar início a qualquer 
atividade o leva a caminhar por conta própria. Procura sempre o bem, 
o verdadeiro e o belo nas pessoas e situações que vive. É muito amável 
com os pais e fi lhos e seus familiares. As atividades comerciais podem 
aumentar seu sucesso no trabalho e trazer dinheiro e fortuna.

Simpatias que funcionam Receita de 

defumador 

para espantar energias negativas dentro de casa: 
Pegue cascas de alho junto com o talo que sustenta os 
dentes, junte um punhado de alecrim seco e coloque 
tudo dentro de um recipiente e queime. Enquanto a 
fumaça estiver saindo, vá defumando os quatro cantos 
da casa. Este incenso é bom, pois além de espantar 
energias negativas, perfuma o ambiente.

Dicionário dos sonhos
BALDE – Cheio de água, indica melhorar de saúde, 
isto para pessoas doentes. Enche-lo de água, sorte 
no jogo (que deve ser acompanhado durante sete 
dias). Tirar água do poço com balde e leva-lo para si 
é sinal de problemas por egoísmo exagerado. Furado, 
indica brigas em família. Números de sorte: 36, 43, 
65, 77 e 90.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
A peça destaca como Maria vai reconstruir sua vida após 100 anos congelada.

Ambientado no futuro, 
o espetáculo “Fortuna” 
conta a saga de Maria 
que depois de muitos 
anos tem como desafi o 
reconstruir sua vida

Poesia, pitadas genero-
sas de humor e algumas 
surpresas fazem parte 

de Fortuna. Uma peça que 
refl ete sobre o destino tra-
çado, ou não. A estreia do 
espetáculo fez parte da come-
moração de 16 anos do Grupo 
Gattu. A história de Maria 
começa após passar por um 
método de criogenia humana, 
quando é descongelada sem 
nenhuma memória e com um 
desafi o: reconstruir sua vida. 
A partir daí, ela descobre um 
novo mundo com a ajuda dos 
cientistas e equipe da clínica 
onde acontece seu novo des-
pertar. E o mais inusitado, 
tudo acontece ambientado no 
ano de 2120. Essa tecnologia 
ainda é pouco discutida, mas 
já vem sendo estudada desde 

Banda Tributo ao Legião Urbana - 20 anos sem Renato Russo.

O tributo à Legião Urbana começa impressionando com 
Dario Aaron nos vocais (banda Monte Castelo), não só 
pelo timbre de voz idêntico ao do líder da Legião, como 
também pela incrível semelhança física e empatia que 
desenvolve com a plateia. O show 20 anos sem Renato 
Russo é marcado pela atuação eletrizante, musicalidade 
e grande sintonia com o público, apresentando um reper-
tório que abrange todas as fases da discografi a da Legião 
Urbana e dos trabalhos paralelos de Renato Russo, dos 
clássicos aos lados B, envolvendo todos os presentes.

Serviço: Teatro Eva Wilma, R. Antônio de Lucena, 146, Tatuapé, tel. 2090-1650. 
Sábado (15) às 21h. Ingresso: R$ 60.

Pagode
Sorriso Maroto é um grupo de pagode romântico originário do 

Rio de Janeiro, RJ. Formado em 1997 pelo cantor e panderista 
Cris Oliveira, e mais tarde pelo cantor e compositor Bruno 
Cardoso. Até 2013, lançaram dez álbuns e diversas canções de 
grande sucesso: “Futuro Prometido”; “Estrela Maior”; “Coração 
Deserto”; “Me Olha Nos Olhos”; “Em Suas Mãos”; “Cadê Você”; 
“É Diferente”; “Nada de Pensar em Despedida”; “Pra Mim Não 
É”; “Eu Vacilei”; “Não Mereço Ser Amante”; “Amanhã”; “Tenho 
Medo”; “Sempre Meu Pensamento”; “Não Tem Perdão”; “Ainda 
Gosto de Você”; “Faz Assim”; “Fica Combinado Assim”; “Sinais”; 
entre muitos outras, que os tornaram um dos grupos de maior 
sucesso do país

Serviço: Bulls Club, Av. Salim Farah Maluf, 1500, Tatuapé, tel. 2601-4488. Terça (11) 
às 23h59. Ingressos: de R$ 80 a R$ 120.

O cantor Rodrigo Campos apre-
senta seu terceiro álbum, Conversas 
com Toshiro, inspirado em imagens 
poéticas que vêm do Japão e conju-
gando seu samba multicultural com 

arranjos cheios de experimentação. 
O show conta com expoentes da 
cena musical brasileira: Ná Ozzetti, 
Juçara Marçal, Curumin, Thiago 
França, Dustan Gallas e Marcelo 

Cabral, além de uma orquestra com 
oito músicos.

Serviço: Centro Cultural São Paulo, R. Verguei-
ro, 1000, Paraíso, tel. 3397-4002. Quinta (13), às 
20h30. Entrada franca.

100 anos congelada
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1976 pelo “pai da criogenia”, 
Robert Ettinger. Funciona 
assim, o paciente é exposto a 
uma substância que impede a 
formação de gelo em torno do 
corpo. Em seguida, o corpo é 

resfriado a uma temperatura 
baixa, quando a exteriorização 
física é interrompida. A partir 
daí, o paciente é mantido por 
tempo indeterminado em 
“cryostasis“ (preservado em 

nitrogênio líquido). Bem 
curioso!

Serviço: Teatro do Sol, R. Damiana da 
Cunha, 413, Santa Teresinha. Domingos às 
20h e quintas e sábados às 21h30. Entrada 
franca. Até 27/11.
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“Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em 
vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito”. – Jesus. 
(João, 15:7.)
Muitos companheiros perdem recurso, oportunidade, tempo e 
força na preocupação desmedida em torno do êxito. Sonhando 
realizações mirabolantes, acabam frustrados na mania de grandeza. 
Dizem-se interessados na lavoura do bem, mas, para cultiva-la, 
esperam a execução de negócios imaginários, a aquisição de 
poder, a posse de ouro fácil ou a chegada  de prêmios fortuitos... 
E, complicando a própria estrada, observam-se, de chofre, em 
presença da morte, quando menos contavam com semelhante 
visita. Entretanto, o conquistador do maior êxito de todos os 
tempos não se ausentou do mundo como quem triunfara... Não 
recebeu heranças amoedadas, não governou princípios políticos, 
não escreveu livros, não se enfi leirou entre os maiorais de sua 
época... Aprisionado como vulgar malfeitor, foi sentenciado à morte 
e passou como sendo vítima de pavoroso fracasso. Contudo, as 
sementes de amor puro que  colocou na alma do povo transforma-
ram o mundo. Repara Jesus e perceberás que o nosso problema 
não é ganhar para fazer, mas de fazer para ganhar. A colheita não 
precede a sementeira, tanto quanto o teto não se antepõe à base. 
Sirvamos ao bem, simplifi cando o caminho, de vez que a vitória 
real é a vitória de todos, convictos de que não precisamos gastar as 
possibilidades da existência em expectativa e tensão, porquanto, 
se estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitamos será 
feito em nosso favor, no momento oportuno.

Livro Palavras de Vida Eterna – F.C. Xavier.
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Diário, dinâmico e objetivo...
para você que não tem tempo a perder
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Especializado em Publicidade Legal 
(Atas, balanços, editais e outros).
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Edital de Intimação. Prazo: 1 (um) mês. Processo nº 0000411- 96.2012.8. 26.0010. C. 79/2012. O Dr. 
Carlos Antonio Da Costa, MM. Juiz(a) de Direito da 3ºVC do Foro Regional do Ipiranga S/P, na forma 
da lei, etc. Faz Saber a(o) Vanessa Sisto Ribeiro, CPF/MF Nº 331.644.168-90 e RG nº32.619.452-
-6,que nos autos da ação Monitória em fase de cumprimento de sentença, requerida por União Social 
Camiliana, foi deferida a sua Intimação por edital para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após 
o prazo acima, liquide o débito exequendo de R$ 27.702,49, atualizado monetariamente (tabela do 
TJSP) a partir de fevereiro de 2016 e acrescido dos juros de mora legais (12% ao ano) a partir de 
março de 2016 e até o efetivo pagamento, sob pena de multa de 10% e de honorários advocatícios 
de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Será o edital, afixado e publicado na 
forma da lei. São Paulo, 19 de julho de 2016.                                                                          08 e 11/10

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0010212-36.2012. 8.26. 0010 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr(a). Caren Cristina Fernandes de 
Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Elcy Antonio da Costa, CPF 018.352.248-65, RG 300.214, 
Separado judicialmente, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte 
de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: “Ação de Cobrança de taxas 
de conservação de loteamento, firmadas em contrato”. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de SP, aos 15 de agosto de 2016                                                                     08 e 11/10

Citação - Prazo 30 Dias – Proc. 0222147-47.2011.8.26.0100. A Drª. JACIRA JACINTO DA SILVA, Juíza 
de Direito da 16ª Vara Cível da Capital, Faz saber  ao Co-ré CLAUDIA REGINA LACERDA, empresária 
informal do ramo calçadista, estabelecida na Rua Seis, nº 382, Bairro Jardim Padre Libério, Cida de 
Nova Serrana/MG, que  VULCABRÁS/AZALÉIA - RS, CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A  
ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, 
pois os requeridos estão reproduzindo suas marcas OLYMPIKUS e variações, para assinalar produ-
tos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. E, estando em 
termos, foi deferida a citação da requerida por edital, para que Contestem a presente ação no prazo 
de 15 dias, a fluir após os 30 dias. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso 
de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo 21 de Setembro de 2016.                  08 e 11/10

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 0633979-23.2008.8.26.0001. A Drª.Carolina Martins Clemen-
cio Duprat Cardoso,Juíza de Direito da 3º VC do Foro Regional de Santana/SP. Faz Saber á Andrea 
Cristina Moura, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 24.177.374-X e inscrita no 
CPF/MF sob número 181.666.028-06, que União Social Camiliana, lhes ajuizou ação Monitória 
para cobrança de R$  5.156,70, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais 
firmado entre as partes e não foi cumprido. Não localizado a representante legal, citada fica para 
que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação,  ficando 
isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial 
em título executivo, presumindo-se como verdadeiros os fatos. Será o presente edital, afixado e 
publicado. São Paulo, 17 de Fevereiro de 2016                                                                     08/10

Edital de Citação Prazo de 1 (um) mês. Processo Nº 1002907-76.2015. 8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3º VC, do Foro Regional X – Ipiranga, Estado de SP, DR(a) Ligia Maria Tegão Nave, na 
forma da lei, etc. Faz Saber á   Jayston Winston Jose Soares Neves, CPF/MF  Nº 39545433892 que 
UNIÃO SOCIAL CAMILIANA, lhes ajuizou ação MONITÓRIA para cobrança de R$  2.628,27, referente 
ao contrato de prestação de serviços educacionais relativo ao curso de Farmácia em 2010, firmado 
entre as partes e não cumprido. 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, pague o débito – ficando isento do pagamento 
de custas e honorários em caso de pagamento – ou apresente embargos monitórios, sob pena de 
conversão de mandato inicial em título executivo, presumindo-se como verdadeiros os fatos articula-
dos pela autora (NCPC, artigo 344). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de Julho de 2016.        08/10

Citação Prazo 20 dias Proc. 1011088-58.2013.8.26.0100.  O Dr. Luiz Antonio Carrer, MM. Juiz de Direito 
da 13º VC do Foro da Capital, Faz Saber a TOSHITOMO TAKAHASHI, RNE no. W-215.926-F, inscrito 
no CPF/MF sob o no. 264.659.818-15, representada pela sua inventariante Sra. NANCY HARUMI 
TAKAHASHI (CPF 050.371.898-02), que MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 
ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 6.214,31. referente  às  da taxa de conservação do lote 
04, da Quadra MD, do Empreendimento Terras de Sta Cristina VII.   Estando o ré em lugar ignorado, 
foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a 
ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. (art. 285 do CPC). Será 
o edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 17 de Maio de 2016.                      08 e 11/10        

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1016058-36.2015.8.26. 0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Milena Lima Santos, RG Nº 49.213.320-7, CPF/MF Nº 399.958.758.02, 
que lhes foi proposta ação Monitória por Instituição Educacional Prof. Pasquale Cascino, objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 3.397,95, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais 
firmado entre as partes e não foi cumprido. Não localizado a representante legal, citada fica para que 
no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, ficando isenta 
de custas e honorários em caso de pagamento. Ficando advertido de que será nomeado curador 
especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de setembro de 2016.       08 e 11/10

Processo Digital nº: 1019682-73.2014.8.26.0602 Classe: Assunto: Busca e Apreensão - Liminar Reque-
rente: Banco Volkswagen S/A. Requerido: APARECIDO DA CONCEICAO EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 
DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1019682-73.2014.8.26.0602 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, 
do Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Pedro Luiz Alves de Carvalho, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) APARECIDO DA CONCEICAO, Avenida Doutor Gualberto Moreira, 353, Parque Sao 
Bento - CEP 18072-000, Sorocaba-SP, CPF 919.820.908-63, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação 
de Busca e Apreensão por parte de Banco Volkswagen S/A., alegando em síntese: “O Requerente firmou 
com a Requerida 01 cédula de crédito bancário sob o nº 24121678, para o financiamento de 01 veículo 
com termo de constituição de alienação fiduciária conforme segue: a) Cédula 24121678 – Marca FIAT; 
Modelo: PALIO FIRE 1.0; Ano de Fabricação/Modelo: 2008/2008; chassi: 9BD17164G85256647; Cor: 
PRATA; Placa: HIU4363; RENAVAM: 0966853342. 2 – Os valores fornecidos inicialmente ao requerido 
quanto aos contratos firmados foram: b) Valor Financiado: R$ 22.109,59, a ser pago em 60 parcelas 
mensais fixas no valor de R$ 628,37, sendo o vencimento da primeira parcela para o dia 06/08/2011 e 
a última para 06/07/2016. VALOR DA DÍVIDA: R$ 28.128,71, referente a parcela vencidas e vincendas.”. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), 
no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a 
redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação 
da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor. Sem o pagamento, ficam 
consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do 
Decreto-lei nº 911/69). Os prazo fluirão após o decurso do prazo do presente edital. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Sorocaba, aos 02 de junho de 2016.                                                                               08 e 11/10

Edital de Citação Prazo de 20 dias Proc. 1021081-91.2014.8.26.0003. O(a)MM. Juiz(a) de Direito da 
2º VC, do Foro Regional III – Jabaquara, Estado de SP,  Dr(a). Alessandra Laperuta Nascimento Alves 
De Moura, na forma da lei, etc. Faz Saber á(o) Anibal Cesar Silva Lourenço Barbosa, Rua Vergueiro 
, 8424, BL 4, Apto 125, Vila Firmiano Pinto, CEP. 04272-300, São Paulo - SP RG nº 16.895.711-5, 
inscrito no CPF/MF sob nº 102.934.758-14, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de União Social Camiliana, alegando em síntese: cobrança de R$ 1.606,18 referente ao contrato 
de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. 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, pague o débito, ou embarque a ação (Art. 1.102-CPC), ficando isenta de custas e honorários 
em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo, presumindo-se 
como verdadeiros os fatos. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta Cidade de São Paulo, aos 04de Julho de 2016.                                      08/10

2º Vara Cível do Foro Regional de Itaquera /SPPrazo 20 DiasProc. 1025971-61.2014.8.26.0007. O 
Dr. ANTONIO MARCELO CUNZOLO RIMOLA, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de 
Itaquera/SP, Faz Saber à EVA FERREIRA DE ALMEIDA, brasileira, portadora da Cédula de Identidade 
RG n.º 27.909.864-9 e inscrita no CPF/MF sob número 265.807.868-41, residente e domiciliada à 
Rua Antonio Moura Andrade, nº 533, apto. 14 B Itaquera São Paulo/SP CEP 08210-660, que União 
Social Camiliana, lhes ajuizou ação Monitória para Cobrança de R$ 2.107,55, referente ao contrato 
de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Não localizado a representante legal, 
citada fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque 
a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de 
mandato inicial em título executivo, presumindo-se como verdadeiros os fatos. Será o presente edital, 
afixado e Publicado. São Paulo, 24 de junho de 2016.                                                                  08/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 1123486-11.2014.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª Vara, do Foro de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Salzani, na forma 
da Lei, etc.FAZ SABER ao Sr. LUCAS CORBAGE SCHOLL SCHLOENBACH, CPF 388.574.418-06, RG 
449248379, Solteiro, Brasileiro, que residia na Rua Gandavo, 188, Vila Clementino - CEP 04023-000, 
São Paulo-SP, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de União Social Camiliana, alegando 
em síntese que o requerido firmou com a requerente o competente contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, relativos ao curso de Nutrição,em 2009, comprovada sua frequência pelo Histórico Escolar; 
o requerido inadimpliu com uma mensalidade relativa ao mês de dezembro 2009, no valor de R$ 940,00; o 
valor nominal da mensalidade corrigidas monetariamente até 03/12/2014, pelo índice do IGPM, acrescidos 
de juros de mora a razão de 1% ao mês e mu multa contratual de 2% , perfaz o montante de R$ 2.085,37. 
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, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, EFETUE O PAGAMENTO da quantia acima, devidamente 
atualizada, e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, 
ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, ficando ADVERTIDO 
de que: 1. será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. 2- Caso 
não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o 
título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guaratinguetá, aos 
31 de agosto de 2016.                                                                                                              08 e 12/10
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SÓCIO QUOTISTA TEM DIREITO AO SEGURO DESEMPREGO
Sócia registrada como funcionária tem direito ao seguro desemprego? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

É NECESSÁRIA A ETIQUETA MENCIONANDO QUE O FUNCIONÁRIO 
IRÁ TRABALHAR EM REGIME DE TEMPO PARCIAL, CITANDO A 
BASE LEGAL?

O contrato a tempo parcial pressupõe jornada semanal abaixo de 
vinte e cinco horas semanais. Assim, no contrato ou etiqueta a serem 
confeccionados deverá constar a expressão “contrato a tempo parcial 
nos termos do art. 58A da CLT”.

REALIZOU O PARTO DURANTE AS FÉRIAS
Qual o procedimento correto a ser aplicado para funcionária grávida que, 
em férias, realizou o parto: inicia a licença maternidade após o término 
das férias; interrompe as férias durante o afastamento de 120 dias. Em 
caso de interrupção das férias, como fazer isso uma vez que as férias 
já foram pagas? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRANSFERÊNCIAS SEM RESCISÃO
Transferências de funcionários devem acontecer no fim do mês 
(empresa de saída) e no primeiro dia (empresa de entrada), pode ser 
feito sem rescisão, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

A PARTIR DE QUANTAS HORAS EXTRAS, A EMPRESA DEVE PAGAR A 
REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO?

Informamos que inexiste na legislação a obrigação do empregador 
conceder lanche ou pagar refeição ao empregado que trabalhe após 
seu horário de trabalho normal, ficando a critério do empregador a 
concessão bem como por cláusula inserida em documento coletivo.

CARGO PÚBLICO PARA APOSENTADO POR INVALIDEZ
Aposentado por invalidez pode assumir cargo público como vereador, 
qual a base legal? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Estamos vivendo uma 

nova situação, que 

como dizem, mudou o 

mapa político do país. 

Tomando por base 

Sampa, o PT foi para o 

espaço!

Quem diria que o partido 
símbolo da populari-
dade, amado por esse 

povão que contestou o “impe-
achment” de Dilma, alegando 
ela estar sendo vítima de um 
“golpe”, acabasse se disper-
sando de modo a só eleger um 
prefeito de Capital, em nosso 
país? No segundo turno, só 
em mais duas capitais o PT 
está disputando o lugar de 
prefeito.

Até em São Bernardo o mu-
nicípio berço do PT, oriundo 
de movimentos grevistas na 
indústria automobilística que 
eram liderados por Lula, o 
partido perdeu na eleição do 
prefeito. E o fi lho de Lula, 
candidato a vereador, não se 
elegeu.

Inegavelmente as descober-
tas nas investigações da Opera-
ção Lava Jato, teve infl uência 
nesse resultado negativo do PT 
nas principais cidades do país. 
O povão acordou para a realida-
de dos fatos, e os indecisos que 
estavam aliados da militância 
do PT, na expectativa de uma 
a “bolsa” qualquer, acabou 
optando para uma mudança 

no lastimável “status quo” do 
nosso contexto político.

Então em São Paulo, o carro 
chefe da economia nacional, 
embora dilapidada pela re-
cessão, com a crise criada por 
Dilma para se reeleger, o PSDB, 
através de Alckmin e Doria 
precisam mostrar à sociedade 
a que vieram, no desempenho 
de suas nobres missões. 

No âmbito nacional é o 
PMDB, através de Temer, que 
também precisa mostrar a que 
veio para presidir os destinos 
do nosso país. Se não mostra-
rem bons serviços, em 2018 o 
PT pode voltar com a “corda 
toda” e vai ser um autêntico 
“Deus nos acuda”. 

Por outro lado, diante da 
preocupante situação da eco-
nomia nacional, um voto de 
louvor ao presidente Tribunal 
de Justiça do Trabalho, que 
num gesto patriótico, abriu 
mão dos plano de investimento 
naquela corte! Ele é fi lho do 
notável Ives Gandra  Martins. 

Parabéns também ao novo 
presidente da câmara federal, 
deputado Rodrigo Maia, que 
elogiou a decisão do Ives 
e nas entrelinhas deixou 
transparecer que aquela ati-
tude, Patriótica, deveria ser  
seguida pelas lideranças de 
outros segmentos do judici-
ário e do primeiro escalão do 
governo.

(*) - É Jornalista – MTb 21.275 
(eduardomonteiro.em@gmail.com).

FALANDO SÉRIO

Eduardo Monteiro (*)

Esperança de êxito
em novos tempos...

Há cinco anos, o gênio visionário da Apple, 
Steve Jobs, morria de parada respiratória 
em decorrência de um câncer de pâncreas. 
Ao longo dos seus 56 anos vividos, o norte-
americano revolucionou a tecnologia, mas, 
sem sua liderança atualmente, a Apple sofre 
com a falta de ideias promissoras.

A Apple é atualmente a maior empresa 
em valor de mercado no mundo e uma das 
mais infl uentes. No ano passado, o lucro 
líquido da companhia foi de US$ 53 bilhões, 
o valor mais alto entre as principais potên-
cias da alta tecnologia, como Facebook, 
Amazon e Microsoft. No entanto, o cres-
cimento da empresa da “maçã” com sede 
em Cupertino, na Califórnia, fi ca cada vez 
mais lento e enfrenta muitos problemas, 
entre eles as baixas vendas do iPhone e 
iPad, por saturação do mercado, e a falta 
do sucesso do Apple Watch.

De acordo com especialistas do mercado 
de tecnologia, a Apple não é mais a mes-
ma de antes, ou, pelo menos, parece que 
faltam as ideias brilhantes de Jobs, que 
eram precursoras e mudou a vida de mais 
de uma geração. Entretanto, a corporação, 
particularmente na Europa, é questionada 
por certa arrogância na hora de realizar o pa-

O futuro sucessor de Ban 
Ki-moon, que vai liderar 
a ONU a partir de janei-

ro, e teve seu nome confi rmado 
pelo Conselho de Segurança, foi 
chefe do Alto Comissariado das 
Nações Unidas para refugiados 
(Acnur) entre 2005 e 2015, que 
compreende o período que a 
Europa sofreu um dos piores 
deslocamentos forçados de 
imigrantes desde a Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945). 

Crítico às políticas de acolhi-
mento da União Europeia (UE), 
Guterres promoveu uma refor-
ma estrutural na sede da Acnur, 
em Genebra, e reduziu em um 
terço o número de funcionários 
do órgão, cuja liderança foi 
repassada no início de 2016 
para o italiano Filippo Grandi. 
Nascido em 30 de abril de 1949, 
em Lisboa, Guterres formou-se 
no curso de Engenharia Eletro-
técnica. Em 1974, entrou no 
Partido Socialista português, 

Conheça Antonio Guterres,
o novo secretário-geral da ONU

Favorito para se tornar secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o ex-primeiro-ministro 
de Portugal, Antonio Guterres, de 67 anos, é um dos responsáveis por dar voz internacional a umas das 
crises mais severas de refugiados que o mundo já enfrentou.

Ex-primeiro-ministro de Portugal, Antonio Guterres.

Contra a legalização do abor-
to, Guterres foi acusado pela 
oposição de contribuir para 
a vitória do “não” durante o 
referendo de 1998. No entanto, 
em 2001, ele renunciou ao cargo 
e se concentrou na carreira 
diplomática.

Casado e com dois fi lhos, 
António Manuel de Oliveira 
Guterres chega ao cargo de 
secretário-geral da ONU aos 67 
anos, depois de uma campanha 
iniciada em fevereiro, na qual 
teve apoio de diversos partidos, 
inclusive do próprio presidente 
de Portugal, Marcelo Rebelo 
de Sousa.    

Com vasta experiência políti-
ca dentro e fora do país, o ex-
primeiro-ministro foi desde o 
primeiro momento o candidato 
que obteve mais apoio do Con-
selho de Segurança. A candida-
tura de Guterres recebeu 13 
votos a favor, duas abstenções 
e nenhum veto (ANSA).

após a Revolução dos Cravos, 
que marcou o fi m de cinco 
décadas de ditadura.

Em 1976, o ex-premier foi 
eleito deputado durante as pri-
meiras eleições democráticas. 
Entre 1992 e 2002 assumiu o 
cargo de secretário-geral do 

Partido Socialista e, de 1995 
a 2002, tornou-se primeiro-
ministro de Portugal. Durante 
o seu governo, aproveitou que 
Portugal vivia em constante 
crescimento e implementou 
uma das principais medidas de 
sua gestão, o salário mínimo. 

Morte de fundador da Apple Steve 
Jobs completa 5 anos

Gênio visionário da Apple, Steve Jobs.

de adquirir música, o iPad e acima de tudo, 
o iPhone. Este último, Jobs substituiu 
os teclados por telas sensíveis ao toque, 
dando vida a uma verdadeira revolução. 
A Apple ainda tenta “inventar o futuro”, 
inclusive o seu novo iPhone 7 abandonou 
a entrada para fone de ouvido.

Desde sua morte em 5 de outubro de 
2011, aos 56 anos de idade, Jobs inspi-
rou vários livros e fi lmes, e seu famoso 
discurso aos graduados da Universidade 
de Stanford, em 2005, com a famosa frase 
“ Stay hungry, stay foolish” (“Continue 
faminto, continue tolo”, em tradução livre) 
é repetido como um mantra. Sua memória 
navega através de redes e também no site 
da Apple, que tem uma página dedicada 
a Jobs intitulada “Remembering Steve” 
(“Recordando Steve”) que reúne publica-
ções em tempo real de seus seguidores. 

Há milhões de pessoas de todo o 
mundo que compartilham memórias e 
mensagens. “Uma coisa que todos têm em 
comum, desde amigos pessoais a colegas 
e consumidores de produtos da Apple, é 
a maneira em que foram tocados por sua 
paixão e criatividade”, diz uma publicação 
na página (ANSA).

gamento de impostos. A Apple é acusada de 
tirar proveito de um regime fi scal permissivo 
na Irlanda, onde tem outra sede da marca. 
Porém, a empresa reagiu furiosamente ao 
receber uma multa de 13 milhões de euros 
imposta pela Comissão Europeia. 

Mas, o que todos lembram é o enorme 
potencial de Jobs. Desde a criação do Ma-
cintosh, o primeiro computador pessoal 
com “mouse”, passando pelo iPod e a loja 
virtual iTunes Store, que mudou a maneira 
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MaxCasa XX Empreendimentos Imobiliários Ltda. - CNPJ/MF nº 09.253.375/0001-38 -  
NIRE 35.221.900.038 - Extrato da Ata de Reunião de Sócios - Com sede na Cidade de São Paulo, SP, na 
Rua Olimpíadas, nº 66, 13º andar, conjunto 131 (parte), Vila Olímpia, CEP 04551-000, com seu Contrato Social 
devidamente arquivado perante a JUCESP sob o NIRE 35.221.900.038, vem a público divulgar que, em 
06/10/2016, foi aprovada por unanimidade dos sócios, com fundamento nos artigos 1.082, II, e 1.084 do 
Código Civil Brasileiro, a redução parcial do capital social em R$ 903.000,00 (novecentos e três mil reais), com 
o cancelamento de 903.000 (novecentos e três mil) quotas e restituição proporcional de capital aos sócios. São 
Paulo, 07 de Outubro de 2016. Luiz Henrique de Vasconcellos e Sérgio Pagano Gonçalves da Silva, Diretores.

A5 AUTO POSTO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença
de Operação nº 48004050, válida até 05/10/2.021, para Comércio Varejista de Com-
bustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Rua Frei Gaspar, nº 685. Vila Santa Rita
de Cássia. São Bernardo do Campo/SP.
TRA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP. torna público que recebeu
da CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 60004486, válida até 07/10/
2.019, p/ Fabricação de Artefatos de Borracha p/ uso pelas Indústrias, sito à Rua Lour-
des Neves Marcondes Machado, s/nº. Jardim Imperial. Atibaia/SP.
AUTO POSTO SILGUEKRON LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença de
Operação nº 33006544, válida até 06/10/2.021, para Posto de Abastecimento de Veícu-
los, sito à Avenida Guarapiranga, nº 1.791. Guarapiranga. São Paulo/SP.
AUTO POSTO PÊSSEGO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Renovação da
Licença de Operação nº 30010430, válida até 05/10/2.021, para Comércio Varejista de
Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Rua Sabbado D Ângelo, nº 2.134.
Itaquera. São Paulo/SP.
AUTO POSTO TUDO BEM LTDA. torna público que requereu na CETESB a Renovação
da Licença de Operação para, Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes, sito
à Avenida Pires do Rio, nº 605. São Miguel Paulista. São Paulo/SP.
PROZYN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação nº 45007168, válida até 06/10/2.018, para
Fabricação de Aceleradores de Cura (Aditivo Alimentar), sito à Rua Doutor Paulo Leite
de Oliveira, nº 199, 171/265. Butantã. São Paulo/SP.
PROZYN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Licença de Operação nº 45007172, válida até 06/10/2.018, para Fabricação de
Aceleradores de Cura (Aditivo Alimentar), sito à Rua Doutor Paulo Leite de Oliveira, nº
199, 171/265. Butantã. São Paulo/SP.

Plastsil Indústria e Comércio Ltda – EPP torna público que requereu à CETESB a
Renovação da Licença de Operação, para fabricação de artefatos de borracha não
especificados, à R. José Gomes da Silva, 209, Diadema, SP.
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Repouso Semanal 
Remunerado 

1) Somente os empregados urbanos é que terão 
direito ao Repouso Semanal Remunerado?

Não. Todo empregado, seja ele rural, urbano ou doméstico, 
tem direito ao Repouso Semanal Remunerado (RSR) de 24 
horas consecutivas, preferentemente aos domingos, e, nos 
limites das exigências técnicas das empresas, nos feriados 
civis e religiosos de acordo com a tradição local. 

2) Qual a periodicidade que deverá ser observada 
para fi ns de concessão do Repouso Semanal 
Remunerado?

Sendo semanal o direito ao repouso, o empregado terá 
direito a pelo menos um dia de folga após, no máximo, seis 
dias trabalhados. Importante salientar que a jurisprudência 

trabalhista, na maioria de suas decisões, não considera como 
válida a concessão do Repouso Semanal Remunerado após o 
sétimo dia de trabalho.  

Ressaltamos que é importante que a empresa verifi que as 
disposições que constam no Documento Coletivo da Cate-
goria Profi ssional a que o empregado pertence, uma vez que 
poderá existir alguma disposição mais benéfi ca aplicada aos 
empregados da categoria.

3) A remuneração correspondente ao Repouso 
Semanal Remunerado deverá integrar o salário do 
empregado?

Sim. A remuneração dos dias de repouso, tanto o semanal 
como o correspondente aos feriados, integra o salário para 
todos os efeitos legais e com ele deve ser paga. 

4) O empregado que normalmente realizar horas-
extras terá tais horas projetadas no Repouso 
Semanal Remunerado?

No cálculo do RSR são computadas as horas extras habitu-
almente prestadas. Essa disposição foi ratifi cada pela Sumula 
172 do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Mais informações em (www.sage.com.br).

Perguntas e respostas

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Rafael Sanches – Nivio Gaspar (Ilustr) 
– Boa Nova – Como todo bom albatroz, Albano era 
desastrado, não tinha habilidade para jogar qualquer 
jogo que fosse. Triste, andando por uma praia, en-

controu uma tartaruga, que aconselhou: invente seu próprio 
jogo. Assim o fez. Logo percebeu que necessitava de outro 
jogador. Sua vida mudou. Um ótimo exemplo de compartilhar 
para bem viver.

Albano e o Mistério da Ilha

Luísa Aranha – Jornalista, blogueira – Cau-
sos & Prosas – Nessa obra, autora compilou alguns 
de seus escritos em seu blog “ Causos & Prosas” . 
Contos e crônicas, curtos, alguns existencialistas, 
costumes e outros do cotidiano, farão o leitor em 
rápida leitura, sentir-se integrante às estórias, além 

de muito divertir-se. Gostoso!

Noites de Verão

Valdi Ercolani – Anna Luiza Belluci 

(Ilustr) – Selene - “Maliciosamente” o autor criou 
um cenário familiar, muito interessante, para relatar, 
com riqueza, maestria e bastante profundidade, 
fatos que marcaram indelevelmente o século XX 
e mesclaram o desenvolvimento do Ser humano. 
Lições inesquecíveis, brotam em suas páginas, que 

poderão ser lidas, “meramente” como relatos históricos, tanto 
quanto, o leitor perceberá o âmago da natureza humana, em 
plena evidência. Instrutivamente impactante!

Inocêncio e o Início da Jornada

Douglas de Matteu – Literare – O mestre, 
além de muitos títulos, amealhados em sua longa 
e dedicada carreira (apesar da pouca idade) nesta 
obra, desmistifi ca, esclarece e aponta os benefícios 
do coaching em nosso dia a dia. Desenvolveu uma 

estória, para teorizar fundamentos com alguns exercícios 
simples, contudo, efi cazes, para o leitor inteirar-se de si e caso 
deseje, possa engendrar uma modifi cação, com rumo certo e 
bem palmilhado. Muito útil.

Acelere o Seu Sucesso Pessoal
e Profi ssional

Thais Matarazzo (Org) – Ed. Matarazzo 
- Contendo fotos e depoimentos de apaixonados 
pela “paulicéia desvairada”, o leitor reviverá pontos 
fundamentais da cidade, muitas vezes esquecidos, 
ou abandonados às intempéries climáticas, ou da 
boa vontade administrativa de seus gestores. Os 

menos novos terão boas reminiscências, e os jovens receberão 
informações preciosas de onde tudo começou. Além de justa 
homenagem, um documento valiosíssimo, que fará o leitor 
embarcar numa deliciosa viagem!!

Vamos Falar do
Centro de São Paulo?
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27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI - 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: FELIPPE PISANI GARCEZ, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo (Registrado na Vila Mariana) SP, no dia 26 de dezembro de 1987, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Montuori Garcez e 
de Gina Pisani Garcez. A pretendente: ÉRICA CORDELINI DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão pedagoga, nascida em São Paulo (Registrada no Tatuapé) SP, no dia 
06 de novembro de 1987, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de 
Carlos Paes de Oliveira  e de Angela Cordelini de Oliveira. R$ 35,00

O pretendente: ANDERSON DA COSTA BONIFACIO, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo (Registrado no Pari) SP, no dia 13 de julho de 1982, 
residente e domiciliado na Vila Nova York, São Paulo - SP, fi lho de Francisco José Dantas 
Bonifácio e de Luiza de Marilac da Costa Bonifácio. A pretendente: SUELLEN CRISTINE 
DE ALMEIDA SILVA, estado civil solteira, profi ssão faturista, nascida em Mauá - SP, no 
dia 04 de março de 1992, residente e domiciliada na Vila Nova York, São Paulo - SP, fi lha 
de Claudionor Barbosa da Silva e de Patricia Roberta de Almeida. R$ 35,00

O pretendente: DANIEL FREDERICO PANICO, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 11 de outubro de 1983, residente e domiciliado no 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Alberto Panico Junior e de Evelyn Christine 
Covo Panico. A pretendente: MÔNICA MARIA BRUMATTI, estado civil solteira, profi ssão 
bancária, nascida em Itábolis - SP, no dia 15 de maio de 1988, residente e domiciliada 
em Itápolis, SP, fi lha de Roberto Brumatti e de Marceneide Benedita Pinheiro Brumatti. 
Obs.: Edital procedente da Unidade de Serviço de Itápolis - SP R$ 35,00

O pretendente: RALPHY DA SILVA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico em informática, nascido em Osasco (Registrado no 1º Subdistrito) - SP, no dia 
11 de novembro de 1984, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho 
de José Roberto do Nascimento e de Edna Maria da Silva Nascimento. A pretendente: 
MIRIAN ROCHELLE TANIGUTI, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em 
São Paulo (Registrada na Liberdade) SP, no dia 18 de novembro de 1990, residente 
e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Jogi Taniguti e de Vera Lucia 
Taniguti. R$ 35,00

O pretendente: ROGERIO ALVES DOS REIS, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
mecatronico, nascido em Osasco (Registrada em Barueri - SP) SP, no dia 02 de julho de 
1981, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Nelço José dos Reis e 
de Terezinha Alves dos Reis. A pretendente: GESIANE FERMIANO DOMINGOS, estado 
civil solteira, profi ssão comissária de voo, nascida em Araranguá (Registrada em Santa 
Rosa do Sul) SC, no dia 11 de fevereiro de 1981, residente e domiciliada no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lha de Nelson de Jesus Domingos e de Denir Fermiano Domingos. R$ 35,00

O pretendente: WILLIAM APARECIDO RODRIGUES PINTO, estado civil solteiro, 
profi ssão analista de sistemas, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Mariana) 
SP, no dia 12 de abril de 1986, residente e domiciliado no Jardim Vila Formosa, São 
Paulo - SP, fi lho de Wanderley Rodrigues Pinto e de Edna Jeronimo de Araujo Rodrigues 
Pinto. A pretendente: YASMIN ZUOLO, estado civil solteira, profi ssão estilista, nascida 
em São Paulo (Registrada no Tucuruvi) SP, no dia 02 de fevereiro de 1991, residente 
e domiciliada no Jardim Vila Formosa, São Paulo - SP, fi lha de Alcides Zuolo Filho e de 
Maria da Penha Crispim Lima Zuolo. R$ 35,00

O pretendente: HENRIQUE BARRETO ANDRADE DIAS, estado civil solteiro, profi ssão 
professor, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Madalena) SP, no dia 20 de setembro 
de 1989, residente e domiciliado na Vila Moreira, São Paulo - SP, fi lho de Juvenal Andrade 
Dias e de Railda Costa Barreto Dias. A pretendente: CAROLINA PIOLOGO DE FARIA, 
estado civil solteira, profi ssão assistente executiva, nascida em São Paulo (Registrada 
na Mooca) SP, no dia 13 de março de 1980, residente e domiciliada na Vila Moreira, São 
Paulo - SP, fi lha de Salvador Xavier de Faria e de Marta Piologo de Faria. R$ 35,00

O pretendente: ALEXANDRE DOMINGUES FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Formosa) SP, no dia 20 de 
julho de 1977, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Manuel 
da Costa Ferreira e de Maria Domingues Ferreira. A pretendente: MICHELE DE JESUS 
PINTO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida em Sorriso - MT, 
no dia 07 de junho de 1993, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha 
de Ailton Pinto da Silva e de Maria das Graças Batista Silva. R$ 35,00

O pretendente: ANDRÉ LOPES AUGUSTO, estado civil solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo (Registrado no Belenzinho) SP, no dia 25 de setembro de 1982, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Darcio Augusto e de Marli 
Bernardo Lopes Augusto. A pretendente: RENATA DA SILVA VIEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo (Registrada em Cerqueira César) 
SP, no dia 28 de janeiro de 1988, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, 
fi lha de Adil de Oliveira Vieira e de Severina Leonardo da Silva. R$ 35,00

O pretendente: ISRAEL DE CAMARGO CESAR, estado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido em Atibaia - SP, no dia 11 de novembro de 1985, residente e domiciliado em 
Atibaia - SP, fi lho de Paulo de Camargo Cesar e de Heloísa Menzen de Camargo Cesar. 
A pretendente: JULIANA HERNANDES, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em São Paulo (Registrada em Indianópolis) SP, no dia 14 de julho de 1992, 
residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Hernandes e 
de Leonor Fernandes Dias Hernandes. R$ 35,00

O pretendente: RAFAEL ROCHA DI GIGLIO MELO, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 15 de 
julho de 1986, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Vitor Di 
Giglio Melo e de Filomena Rocha Di Giglio Melo. A pretendente: HELOISA SIAIS 
FURTADO, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida em São Paulo 
(Registrada na Vila Mariana) SP, no dia 25 de março de 1986, residente e domiciliada 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Airton Furtado Ribeiro e de Maria Luzia Siais 
Ribeiro. R$ 35,00

O pretendente: EDSON PARRETTI JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão treinador de 
futebol amador, nascido em São Paulo (Registrado na Bela Vista) SP, no dia 02 de julho 
de 1983, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Edson Parretti 
e de Regina Aparecida Gobo Parretti. A pretendente: MARIA AUGUSTA FINOTTI 
PEREGRINA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em São 
Paulo (Registrada na Vila Madalena) SP, no dia 04 de fevereiro de 1982, residente e 
domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de José Lucio Peregrina dos Santos e de 
Marcia Regina Finotti Peregrina dos Santos. R$ 35,00

O pretendente: JEAN MURYEL DIAS KZAN, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em Belém (Registrado no 3º Ofício) - PA, no dia 05 de abril de 1988, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de João Augusto Kzan de Lima e de Maria 
Suely Dias Kzan de Lima. A pretendente: PRISCILA ROSALIA TEIXEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão contadora, nascida em São Paulo (Registrada na Casa Verde) SP, no 
dia 28 de setembro de 1983, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha 
de Natalice Rosalia Teixeira. R$ 35,00

O pretendente: ANTONIO ALFIM MALANCHINI RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
médico, nascido em Colatina - ES, no dia 23 de março de 1984, residente e domiciliado 
na Vila Rengente Feijó, São Paulo - SP, fi lho de Alfi m Gonçalves Ribeiro e de Ivone 
Malanchini. A pretendente: NATALIA BRYTO SARGES, estado civil solteira, profi ssão 
médica, nascida em Belém (Registrada no 3º Ofício) - PA, no dia 05 de abril de 1987, 
residente e domiciliada na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim da Silva 
Sarges e de keilene Kie Bryto Sarges. R$ 35,00

O pretendente: RICARDO AUGUSTO RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTOS, estado 
civil solteiro, profi ssão faturista, nascido em São Paulo (Registrado na Liberdade) 
SP, no dia 10 de agosto de 1986, residente e domiciliado na Vila Regente Feijó, São 
Paulo - SP, fi lho de Ivan Mario de Oliveira Santos e de Floripes Aparecida Ribeiro 
da Silva Santos. A pretendente: LUCIANA DE MORAES ALMEIDA, estado civil 
solteira, profi ssão analista de telecomunicações, nascida em São Paulo (Registrada 
em Indianópolis) SP, no dia 12 de novembro de 1990, residente e domiciliada na Vila 
Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lha de Lucilio Alves de Almeida e de Marilene de 
Moraes Almeida. R$ 35,00

O pretendente: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE, estado civil viúvo, profi ssão analista 
técnico, nascido em Belém de Maria - PE, no dia 24 de dezembro de 1964, residente e 
domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Ferreira de Andrade e de Júlia 
Ferreira Costa. A pretendente: DÉBORA RESENDE DUARTE, estado civil divorciada, 
profi ssão administradora de empresas, nascida em Goiânia - GO, no dia 04 de junho de 
1977, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Denevar Resende 
Costa e de Daisy Resende Duarte. R$ 35,00

O pretendente: WELLINGTON RODRIGUES FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Bernardo do Campo (Registrado no 1º Subdistrito) - SP, 
no dia 28 de junho de 1979, residente e domiciliado no Analia Franco, São Paulo - SP, 
fi lho de José Divino Ferreira e de Marilene Rodrigues Ferreira. A pretendente: VIVIAN 
BUONTEMPI LOPES, estado civil solteira, profi ssão assessora comercial, nascida 
em São Paulo (Registrada na Aclimação) SP, no dia 23 de abril de 1983, residente e 
domiciliada no Analia Franco, São Paulo - SP, fi lha de Manuel Carlos Fernandes Lopes 
e de Valéria Buontempi Fernandes Lopes. R$ 35,00

O pretendente: VICTOR LUIZ SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em São Paulo (Registrado na Mooca) SP, no dia 11 de outubro de 
1986, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos da Silva 
e de Nivea Oliveira Santos da Silva. A pretendente: CAROLINE SOUZA GABRIEL, 
estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Ribeirão Pires - SP, no dia 16 de 
fevereiro de 1992, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Vantuir 
Gabriel e de Junilia Oliveira Souza Gabriel. R$ 35,00

O pretendente: PAULO SÉRGIO ZOVADELLI, estado civil solteiro, profi ssão auditor 
contábil, nascido em São Paulo (Registrado no Ipiranga) SP, no dia 19 de abril de 1966, 
residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Zovadelli e 
de Cely Gomes Zovadelli. A pretendente: MARIA LÚCIA ZELLI, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em São Paulo (Registrada no Tatuapé) SP, no dia 03 
de agosto de 1965, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de 
Armando Zelli Thereza Rodella Zelli. R$ 35,00

O pretendente: NIKAN YELLOHUAC GARCÍA MONTAÑO, estado civil solteiro, 
profi ssão empresário, nascido no México D.F - México, no dia 30 de junho de 1983, 
residente e domiciliado na Chácara California, São Paulo - SP, fi lho de Salvador García 
García e de Aurora Montaño González. A pretendente: CARLA PATRICIA CESARIO, 
estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em São Lourenço - MG, no dia 12 de 
agosto de 1982, residente e domiciliada na Chácara Califórnia, São Paulo - SP, fi lha de 
José Carlos Cesario e de Francisca Paula Pereira Cesario. R$ 35,00

O pretendente: LEANDRO SANTOS LOPES, estado civil solteiro, profi ssão perito 
criminal, nascido em São Paulo - SP, no dia 09 de outubro de 1984, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Luciano Leonardo Lopes e de Vera 
Lucia Santos Lopes. A pretendente: RAQUEL DIAS CARVALHO, estado civil solteira, 
profi ssão perita criminal, nascida em Sete Lagoas - MG, no dia 13 de junho de 1987, 
residente e domiciliada em Inhaúma - MG, fi lha de Aldo José de Carvalho e de Marcia 
Djanir Dias Carvalho. Obs.: Edital procedente na Unidade de Serviço de Inhaúma - 
MG. R$ 35,00

O pretendente: RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia 18 de abril de 1992, 
residente e domiciliado no Jardim Catarina, São Paulo - SP, fi lho de Adenilson João da 
Silva e de Marisete de Oliveira Silva. A pretendente: RAFAELA HONORATO RIBEIRO, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de contabilidade, nascida em Santo André (2º 
Subdistrito) - SP, no dia 31 de março de 1997, residente e domiciliada no Jardim Catarina, 
São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Pereira Ribeiro e de Elídia Honorato. NIHIL

O pretendente: FELIPE MORAIS WANDERLEY, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo (Registrado na Penha de França) SP, no dia 04 
de agosto de 1984, residente e domiciliado na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho 
de Francisco Wanderley Neto e de Lenita do Carmo Morais Wanderley. A pretendente: 
DENISE DE ALMEIDA TEDESCHI, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida em 
São Paulo (Registrada no Alto da Mooca) SP, no dia 16 de maio de 1988, residente e 
domiciliada na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lha de Marcelino Tedeschi e de Rita de 
Almeida Tedeschi. NIHIL

O pretendente: LUAN AUGUSTO RODRIGUES ALMEIDA, estado civil solteiro, 
profi ssão autônomo, nascido em Seabra (Registrado em Novo Horizonte) BA, no dia 
04 de dezembro de 1992, residente e domiciliado na Vila Antonieta, São Paulo - SP, 
fi lho de Wilson José de Almeida e de Nacéria  Ferreira Rodrigues. A pretendente: LUIZA 
DINIZ CARDOSO DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
São Paulo (Registrada no Belenzinho) SP, no dia 17 de janeiro de 1997, residente e 
domiciliada na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lha de José Roberto Cardoso de Souza 
e de Luzia Diniz da Silva de Souza. NIHIL
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

O pretendente: DANIEL PAIXÃO JUNIOR, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/02/1992, 
estado civil solteiro, profi ssão bancário, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Daniel Paixão e de Silvana Aparecida Martinz Rosado Paixão. A 
pretendente: PAULA HARUE TOMITA, nascida em Guarulhos - SP, no dia 16/04/1988, 
estado civil solteira, profi ssão arquiteta, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Massaaki Tomita e de Teresa Taeko Ishikawa Tomita. 

        1º Subdistrito - da Sé
Geny de Jesus Macedo Morelli- 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:

As técnicas empregadas 
neste procedimento 
podem variar de acordo 

com a indicação do masto-
logista, o qual determinará 
alguns pontos básicos que 
nortearão a escolha do cirur-
gião plástico no processo. É 
preciso defi nir se vai ser uma 
cirurgia conservadora (com 
retirada parcial) ou mastec-
tomia total (retirada total 
da mama), sendo a decisão 
baseada no tamanho do tumor 
e volume da mama. Entre os 
benefícios identifi cados por 
conta da reconstrução, o mais 
signifi cativo está relacionado 
à parte psicológica. 

“O cirurgião plástico tem 
um importante papel nesta 
questão, já que procura 
melhorar a qualidade de 
vida da mulher submetida 
à mastectomia, atenuando 
o impacto emocional e físi-
co provocado pela cirurgia 
radical e com o objetivo 
imediato da reparação, res-

Reconstrução imediata pós retirada 
da mama traz benefícios à paciente
Mesmo nos casos mais graves, como quando há necessidade da retirada total da mama por conta 
de um câncer, é possível realizar a reconstrução imediata logo após a mastectomia de forma rápida, 
segura e efi ciente

sua vida sexual alterada para 
melhor porque as novas for-
mas agradam-na ainda mais. 
Muitas delas sentem-se mais 
bonitas e atraentes, o que é 
benéfi co para sua relação com 
o parceiro”, afi rma.

Por conta disso e em con-
sonância com a Campanha 
Outubro Rosa, de prevenção 
ao Câncer de Mama, a Socie-
dade Brasileira de Cirurgia 
Plástica está promovendo 
um mutirão de reconstrução. 
Organizada pela entidade, a 
iniciativa conta com apoio da 
GC Aesthetics/Eurosilicone, 
líder mundial em implantes 
mamários e corporais, co-
mercializados em mais de 
75 países. Para esta ação, a 
empresa doou 500 implantes 
a serem utilizados pelos mé-
dicos participantes em todo 
o Brasil.

Mais informações nos sites: 
(www2.cirurgiaplastica.org.
br) e (www.gcaesthetics.
com).

taurando a forma e o volume 
da mama retirada e preser-
vando assim a autoimagem 
da paciente. Isso contribui 
para sua recuperação social 
de forma mais rápida”, ex-
plica o cirurgião plástico Dr. 
Alexandre Piassi.

Para a psicóloga Nancy 
Erlach Danon, outro as-
pecto positivo em relação à 
reconstrução mamária é a 
recuperação da vida sexual 
da paciente. “Em muitos ca-
sos, a mulher que passa por 
uma cirurgia nas mamas tem 
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