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“Nós nascemos sozinhos, 
vivemos sozinhos e 
morremos sozinhos. 
Somente através do amor 
e das amizades é que 
podemos criar a ilusão, 
durante um momento, 
de que não estamos 
sozinhos”.
Orson Welles (1915/1985)
Cineasta norte-americano

BOLSAS
O Ibovespa: +1,5% Pontos: 
62.696,10 Máxima de +1,5% 
: 62.696 pontos Mínima de 
-0,08% : 61.719 pontos Volu-
me: 11,79 bilhões Variação em 
2016: 44,63% Variação no mês: 
7,42% Dow Jones: -0,29% Pon-
tos: 18.086,40 Nasdaq: -0,28% 
Pontos: 5.199,45 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,2101 Venda: R$ 
3,2109 Variação: +0,26% - Dólar 
Paralelo Compra: R$ 3,27 Venda: 
R$ 3,37 Variação: -0,1% - Dólar 
Ptax Compra: R$ 3,1957 Venda: 
R$ 3,1963 Variação: +0,31% 
- Dólar Turismo Compra: R$ 
3,1630 Venda: R$ 3,3400 Va-
riação: +0,09% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,86% ao 
ano. - Capital de giro, 15,26% ao ano. 
- Hot money, 1,61% ao mês. - CDI, 
14,13% ao ano. - Over a 14,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.256,60 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,08% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 128,000 
Variação: estável.

(novembro) Cotação: R$ 3,2125 
Variação: -0,08% - Euro (18h31) 
Compra: US$ 1,0999 Venda: US$ 
1,0999 Variação: +0,3% - Euro 
comercial Compra: R$ 3,5310 
Venda: R$ 3,5330 Variação: 
+0,54% - Euro turismo Compra: 
R$ 3,4930 Venda: R$ 3,7030 
Variação: +0,35%.

Futuro: +1,15% Pontos: 63.900 
Máxima (pontos): 63.900 Míni-
ma (pontos): 62.930. Global 40 
Cotação: 913,765 centavos de 
dólar Variação: estável.

Os preços de energia 
nos próximos leilões 
a serem promovidos 

pelo governo devem estar 
alinhados com as reais con-
dições de fi nanciamento do 
mercado, disse o presidente 
da Empresa de Pesquisa Ener-
gética (EPE), Luiz Barroso, ao 
comentar as novas regras do 
BNDES para empréstimos a 
projetos do setor elétrico.

O banco de fomento modi-
fi cou as condições de fi nan-
ciamento para boa parte dos 
empreendimentos do setor, 
ainda favorecendo com taxas 
subsidiadas projetos de gera-
ção de energias renováveis e 

     

Preço de energia nos 
leilões será alinhado com 
condições de fi nanciamento

volume ideal, de equilíbrio, 
para a inserção de térmicas a 
gás natural na base do sistema 
será estudado (AE).

elevando as taxas para fontes 
não renováveis, como projetos 
termelétricos. “O BNDES, para 
todas as fontes, visou trazer um 
fi nanciamento mais compatí-
vel com as reais condições de 
mercado e do banco. Em um 
ambiente que tem hoje macro 
do Brasil e institucional, não 
tem dúvida que as notícias que 
o BNDES tem não são as melho-
res, mas são notícias que serão 
traduzidas em preço”, disse.

Embora o BNDES tenha ele-
vado de maneira signifi cativa os 
custos de fi nanciamento para 
projetos térmicos, Barroso dis-
se que a fonte é importante para 
a matriz brasileira. “A matriz 

elétrica brasileira precisa de 
recursos e as térmicas são com-
ponentes fundamentais para 
expansão”, disse, destacando 
em particular as térmicas a gás 
natural. O governo abriu uma 
consulta pública sobre as dire-
trizes para o mercado de gás 
natural que inclui a discussão 
do uso do combustível para a 
geração de energia. 

Barroso defendeu a possibi-
lidade de inserção de algumas 
térmicas para a geração de 
energia “na base” - não ape-
nas em caso de necessidade, 
como ocorre hoje. “Isso pode 
não ser ruim, porque liberaria 
as hidrelétricas para fazer a 

fl exibilidade”, justifi cou, sina-
lizando que as hidrelétricas 
poderiam administrar melhor 
seus reservatórios. “Mas se 

colocar muito gás na base, pode 
provocar vertimentos desne-
cessários (das hidrelétricas)”, 
ponderou, destacando que o 

O banco modifi cou as condições de fi nanciamento favorecendo com taxas

subsidiadas projetos de geração de energias renováveis.

Os governos brasileiro e 
indiano pretendem criar fa-
cilidades para investimentos 
de empresas dos dois países, 
na busca por acesso aos dois 
mercados. Foi com esse intuito 
que o presidente Michel Temer 
e o primeiro-ministro indiano, 
Narendra Modi, reuniram-se 
ontem (17) em Goa, na Índia. O 
encontro possibilitou avanços 
nas negociações do Acordo de 
Cooperação e Facilitação de 
Investimentos, principalmente 
no que se refere à ampliação 
da segurança jurídica para 
investidores.

A expectativa é que, por 
meio desse acordo, empresas 
brasileiras consigam maior 
inserção no mercado indiano e 
vice-versa. Após encontrar-se 
com empresários e com o pri-
meiro-ministro da Índia, Temer 
disse ter identifi cado “grande 
interesse” do empresariado 
brasileiro em aplicar recursos 
naquele país. Ele aproveitou 

Michel Temer encontra-se com 

o primeiro-ministro da Índia, 

Narendra Modi, em Goa.

Um avião da FAB decolou on-
tem (17) de Brasília para o Haiti 
com 18 toneladas de material 
de manutenção e 62 militares 
da Marinha e do Exército que 
vão apoiar a Missão das Nações 
Unidas para a Estabilização no 
Haiti (Minustah), comandada 
pelo Brasil. A passagem do 
furacão Matthew pelo Caribe 
no dia 4 de outubro, agravou 
a situação do país já afetado 
pelo terremoto de janeiro de 
2010 e por três anos de seca 
relacionada ao El Niño.

Os militares vão trabalhar na 
manutenção de equipamentos 
de informática, saúde, arma-
mento, refrigeração e viaturas 
da missão. Desde 2004, as tropas 
brasileiras participam da Minus-
tah e atuam nas áreas mais vio-
lentas do país caribenho, além 
de prestar apoio às atividades 
de assistência humanitária e de 
fortalecimento das instituições 
nacionais daquele país.

Os integrantes da Minustah 
têm se deslocado da sede da 
missão, na capital Porto Prínci-
pe, para os locais mais afetados 
pelo furacão, localizados no 
sudoeste do país. Eles atuam 
na recuperação de estradas 
e pontes e na segurança de 
comboios humanitários.

O Ministério da Justiça pre-
tende lançar, amanhã (19), 
um novo plano nacional para 
combater a criminalidade e o 
alto índice de homicídios no 
país. A informação foi dada 
ontem (17) pelo ministro da 
Justiça, Alexandre de Moraes, 
no Rio de Janeiro, após a posse 
do novo secretário de segu-
rança do estado, o delegado 
da Polícia Federal Roberto 
Sá. Até então subsecretário 
de Planejamento e Integração 
Operacional, Sá está no lugar 
de José Mariano Beltrame, 
que pediu demissão há uma 
semana.

O plano está em elaboração 
em parceria com as secretarias 
estaduais de segurança pública 
e quatro procuradorias-gerais 
de Justiça. De acordo com 
o Moraes, o plano nacional 
de segurança coordenado 
pelo Ministério da Justiça foi 
submetido aos secretários 
nacionais de segurança e vem 
sendo discutido desde maio. O 
programa compreenderá ações 
para combater homicídios e 
o que o ministro chamou de 
“criminalidade organizada”, 
incluindo o enfrentamento ao 
tráfi co de drogas e de armas 
no país. 

Ministro da Justiça,

Alexandre de Moraes.

O relator do projeto de 
lei que muda as regras de 
regularização de ativos não-
declarados no exterior (Lei de 
Repatriação) Alexandre Baldy 
(PTN-GO), disse ontem (17) 
que a proposta é ainda possível 
de ser colocada em plenário 
para votação, porque há uma 
articulação muito grande de 
governadores e prefeitos para 
que a matéria seja votada. Ele 
destacou contudo a necessi-
dade de um acordo entre as 
bancadas nesse sentido.

“O presidente da República 
em exercício, Rodrigo Maia, 
tem recebido inúmeras ligações 
e pressões por parte de gover-
nadores e prefeitos, e também 
o presidente em exercício da 
Câmara [Waldir Maranhão], para 
que nós possamos votar esse 
texto através de um acordo entre 

Restituições do IR 
A Receita liberou a restituição do 

quinto lote do IRPF 2016. Foram 
desembolsados R$ 2,576 bilhões a 
cerca de 2,2 milhões de contribuin-
tes. Estão sendo pagos também R$ 
124,2 milhões a 55,3 mil contri-
buintes que fi zeram a declaração 
entre 2008 e 2015, mas estavam na 
malha fi na. Considerando os lotes 
residuais e o pagamento de 2015, 
o total gasto com as restituições 
chega a R$ 2,7 bilhões.
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As tropas brasileiras também 

prestam apoio às atividades 

de assistência humanitária.
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Palhaço é agredido 
em Uberaba

Franca - Um estudante de 
Direito foi agredido no fi m de se-
mana por estar fantasiado de pa-
lhaço em Uberaba. Thiago Alves 
Pereira, de 31 anos, ou “Thiago 
Sorrisão”, como é conhecido, diz 
que primeiro foi abordado dentro 
de um ônibus por um policial mi-
litar, que pediu que ele descesse 
do veículo e o questionou por 
estar fantasiado. 

O rapaz, porém, convenceu o 
PM de que aquilo fazia parte de 
um trabalho voluntário para o 
qual estava a caminho, e pôde 
seguir no coletivo. Mas a partir 
de então, o problema foi com os 
demais passageiros, que fi caram 
revoltados com sua fantasia de 
palhaço. Um deles acabou agre-
dindo o estudante. 

O caso foi registrado em ocor-
rência no plantão policial, e o 
agressor, um jovem de 19 anos, 
ouvido e liberado. Em Uberaba, 
boatos circulam na internet en-
volvendo os chamados “palhaços 
assassinos”, mas, segundo a polí-
cia, não há registros de aparições 
como as que têm ocorrido nos 
Estados Unidos (AE).

São Paulo - O Gaeco - Núcleo 
da Capital, do MPE -, denunciou 
à Justiça 15 investigados por 
crimes supostamente pratica-
dos contra a administração pú-
blica no processo de falência da 
massa falida do Mappin, a mais 
famosa loja de departamentos 
de São Paulo.

Fundada em 1913, a grande 
loja foi pioneira e reinou absolu-
ta no mercado varejista durante 
décadas na Praça Ramos de 
Azevedo, seu endereço mais no-
tório. Com falência decretada, 
encerrou as atividades em 1999. 
A investigação da Promotoria re-
velou que no curso do processo 
de falência, uma funcionária do 
Poder Judiciário, seu marido 
e pessoas a eles relacionadas 
praticaram peculatos - crime 
que consiste na subtração ou 

desvio, por abuso de confi ança, 
de dinheiro público “ou de coisa 
móvel apreciável, para proveito 
próprio ou alheio, por funcioná-
rio público que os administra 
ou guarda”.

A trama, segundo a denúncia, 
se desenrolou entre os anos 
de 2009 a 2012. Nesse perío-
do foi subtraído o total de R$ 
1.646.972,96 em prejuízo dos 
credores da massa falida, destaca 
a Promotoria. A denúncia tam-
bém aponta crimes de lavagem 
de dinheiro, pois dois dos acu-
sados ocultaram a propriedade, 
disposição e movimentação das 
quantias provenientes dos pecu-
latos e fraudes contra os credores 
da massa falida. Foi denunciado 
também o diretor do Cartório que 
assinou os mandados de levanta-
mento judicial falsos (AE).

Mappin, em 1980, a mais famosa loja de departamentos de S. Paulo.

Divulgação

Photobucket

Brasil e Índia buscam segurança 
jurídica para investimentos

últimos anos e hoje é uma das 
principais economias globais, 
cresce a taxas elevadas e tem 
muita complementariedade 
com o Brasil”, disse Temer 
ao comentar que o Brasil deu 
início a um processo de trans-
formação que visa a retomada 
do crescimento econômico.

Temer aproveitou a visita para 
retomar a parceria estratégica 
entre os dois países integrantes 
do Brics. “Essa visita relançou 
nossa parceria estratégica, que 
se voltará para uma inserção 
mais competitiva nos mercados 
globais e para o desenvolvi-
mento de nossas sociedades. 
Esperamos que esse nosso 
encontro incremente cada vez 
mais as nossas relações”. O pre-
sidente Temer chega hoje (18) 
ao Japão, onde se reunirá com 
empresários e com o primeiro-
ministro Shinzo Abe. Esta será 
a primeira visita de um chefe de 
Estado brasileiro ao país em 11 
anos (ABr).

o encontro para falar sobre os 
projetos de infraestrutura em 
andamento no Brasil e tentar 
estimular os empresários india-
nos a fazerem o mesmo.

“Nós todos sabemos que a 
Índia se transformou muito nos 

Mappin: Promotoria acusa 
15 por lavagem de dinheiro

Ministro anuncia novo plano 
nacional de segurança

Segundo o ministro, o plano 
é resultado de um vasto ma-
peamento de crimes no último 
ano. Nos próximos dias, a mi-
nuta do plano será apresentada 
aos próprios secretários, aos 
procuradores de Justiça e ao 
Ministério Público Federal para 
ajustes fi nais, antes da assina-
tura de protocolos de adesão. 
“Vamos apresentar o plano para 
que possamos dar uma resposta 
efetiva, coordenada”, afi rmou 
De Moraes. “Não é possíel que 
o Brasil continue a conviver 
com 50 mil homicídios por ano”, 
disse (ABr).

Mais militares brasileiros 
seguem para o Haiti

Essa é a terceira missão do 
esquadrão Corsário para o 
Haiti com o Boeing 767, uma 
aeronave de transporte pesado 
que entrou em operação na uni-
dade em julho desse ano. Duas 
missões, contando com a atual, 
foram de apoio de manutenção 
e uma de ajuda humanitária. 
Na última sexta-feira (14), o 
esquadrão transportou 120 
barracas para o Haiti em apoio 
aos desabrigados (ABr).

Mudanças na Lei de 
Repatriação depende de acordo

todas as bancadas. [É bom] que 
possa ser uma votação por acor-
do, porque o país ganha com a 
segurança jurídica que essa nova 
legislação pode agregar. [Além 
disso], o compartilhamento da 
multa é algo extremamente 
desejado pelos estados e muni-
cípios”, disse Baldy (ABr).
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OPINIÃO
Papelada: desbloqueando 
sua empresa e sua vida 

dessa limitação 

Estamos acostumados a 

armazenar todo o tipo 

de papel

Desde documentos im-
portantes a recibos 
de gastos com cartões 

– que, sinceramente, acabam 
fi cando apagados e inúteis após 
um tempo, e também boletos 
de contas. Porém, a tecnologia 
é uma grande aliada para aju-
dar na não geração de boletos 
e mais boletos que podem se 
perder por aí e oferece algumas 
vantagens da “nuvem”, para 
armazenar em redes compu-
tacionais ou em nuvem.

As pessoas possuem uma 
tendência natural de guardar 
em papel todos os documentos 
que consideram importantes. 
Mas se refl etíssemos bem, será 
que esses documentos estarão 
melhor armazenados em um 
armário que pode juntar pó e 
traças ou em uma rede de com-
putadores com alta segurança 
e backups?

Esse assunto vai além da 
simples segurança dos seus 
documentos. Trata-se também 
de uma questão ambiental. 
Imagine, por exemplo, o im-
pacto da impressão de exten-
sos contratos comerciais para 
o ecossistema. Não tem ideia 
de como ou quanto seria, então 
acompanhe:

No Brasil, contamos com 
cerca de cinco milhões de 
entidades jurídicas (incluindo 
organizações privadas e públi-
cas). Se cada empresa impri-
me, em média, um contrato 
de 30 páginas semanalmente 
(considerando a equação de 
empresas que imprimem bem 
mais que isso e outras que têm 
uma frequência bem menor), 
temos 150 milhões de folhas 
por semana. Em um ano, esse 
número salta para 7,2 bilhões 
de folhas consumidas. Já ima-
ginou em contapensando no 
peso total em toneladas desse 
material?

E não para por aí. Falta 
incluir na conta a tinta gasta 
nas impressões, os resíduos 
gerados (embalagens dos blo-
cos de papel e dos cartuchos de 
impressão), os custos de trans-

porte e distribuição – desde o 
combustível, até o pneu gasto 
e os resíduos gerados dessa 
logística –, sem contar com os 
impactos do plantio, quando 
feito de forma inadequada.

É claro que também deve-
mos considerar os gastos e im-
pactos da computação. Temos 
o consumo de energia elétrica, 
os resíduos dos equipamentos 
desgastados, suas embalagens, 
a construção dos parques 
tecnológicos para alocação 
dos computadores da rede e 
os gastos com o transporte 
dessas máquinas.

Agora, sinceramente, você 
percebe uma certa similari-
dade nos gastos envolvidos 
em ambas operações, com a 
sutil diferença na frequência 
em que esses gastos ocorrem? 
Eu me sinto confortável em 
afi rmar que computadores são 
trocados com uma frequência 
bem menor do que os materiais 
envolvidos na distribuição dos 
pacotes de papel. Ou seja, os 
custos totais envolvidos em 
cada operação, considerando 
o mesmo período de tempo, 
tendem a ser menores, não 
acha?

Obviamente que em toda 
essa cadeia há geração de 
empregos e movimentação da 
economia, que devem ser leva-
dos em consideração. Minha 
intenção não é denegrir toda 
indústria de papel e celulose, 
longe disso. Até mesmo porque 
acredito nos benefícios indire-
tos que nossa sociedade obtém 
de toda essa cadeia produtiva, 
impactando em vários setores 
econômicos.

Além disso, há muitas si-
tuações que nos obrigam a 
continuar usando papel para 
nossos documentos. Mas a 
refl exão que fi ca é: será que 
não conseguimos realocar esse 
investimento de energia e mão 
de obra em outras atividades 
que também movimentam a 
economia na direção da evo-
lução e do progresso? Vale a 
pena a refl exão.

(*) - É CEO do Agendor, aplicativo 
para web e mobile, que ajuda 

milhares de vendedores a organizar e 
aumentar as vendas diariamente.

Gustavo Paulillo (*)
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“A menos que sejam 
tomadas medidas 
agora para tornar a 

agricultura mais sustentável, 
produtiva e resiliente, os impac-
tos das alterações climáticas 
vão comprometer gravemente 
a produção alimentar em países 
e regiões que já enfrentam uma 
alta insegurança alimentar”, 
escreveu o diretor-geral da 
organização, José Graziano da 
Silva, no prefácio de um rela-
tório publicado ontem.

Intitulado ‘O estado da Alimen-
tação e da Agricultura’, o relató-
rio sublinha que, se não houvesse 
alterações climáticas, a maioria 
das regiões deveria reduzir o 
número de pessoas em risco de 
pobreza até 2050. No entanto, 
com as mudanças no clima e se 
nada for feito estima-se que entre 
35 e 122 milhões de pessoas en-
trem para a faixa de pobreza. Isto 
deve-se sobretudo aos impactos 
negativos do aquecimento global 
no setor agrícola.

Os mais afetados seriam as populações nas zonas mais pobres,

os que dependem da agricultura para viver.

O Barcelona anunciou ontem 
(17) que a renovação do contra-
to de Neymar será realizada, em 
evento formal, nesta sexta-feira 
(21). De acordo com o clube, o 
novo vínculo será estendido até 
30 de junho de 2021. O time ca-
talão não revelou os valores do 
novo contrato, mas a imprensa 
espanhola informa que a nova 
rescisão contratual deve ser de 
250 milhões de euros (R$ 877,5 
milhões). 

Ao fazer o anúncio da reno-
vação, o Barcelona lembrou da 
trajetória de Neymar pelo clube e 
afi rmou que o atacante brasileiro 
faz parte do “mais espetacular 
trio de ataque do mundo”, ao 
lado do argentino Lionel Messi 
e do uruguaio Luis Suárez. Na 
Catalunha, Neymar conquistou 
nove títulos e marcou 90 gols em 
149 partidas disputadas. “Desde 
que chegou ao Barça, o atacante 
amadureceu e se tornou um dos 
melhores jogadores do mundo.

Neymar renova com o Barcelona até 2021.

Mais de 90% da população 
brasileira viverá em cidades no 
ano de 2030, segundo previsão 
divulgada ontem (17) pela en-
carregada nacional do Progra-
ma da Organização das Nações 
Unidas para os Assentamentos 
Humanos (ONU-Habitat) no 
Brasil, Rayne Ferretti.

Ela lembrou que o Brasil 
está localizado no continente 
mais urbanizado do mundo, a 
América Latina, e se confi gura 
atualmente como o país mais 
urbanizado da região. Dados 
do último censo, realizado em 
2010, indicam que 84,4% da 
população brasileira é urbana. 
A previsão é que, em 2030, 
esse índice chegue a 91,1% e 
que, em 2050, toda a América 
Latina seja 86% urbana.

A encarregada da ONU 
disse que a urbanização, 
muitas vezes, é vista como 
uma oportunidade e uma 
espécie de motor para o de-
senvolvimento, mas que os 
desafi os relacionados ao tema 
persistem. Na América Latina, 

Movimento na Rua 25 de Março, centro de comércio

popular de São Paulo.

Vigília em 
frente ao 
apartamento 
de Lula

Um grupo de apoiadores 
do ex-presidente Lula fez 
uma vigília em frente ao 
prédio onde ele mora em São 
Bernardo do Campo, entre 
a madrugada e na manhã 
de ontem (17). Segundo a 
Polícia Militar, cerca de 200 
pessoas estavam na rua e não 
houve nenhum incidente na 
manifestação que terminou 
pouco após às 8h00. A vigília 
foi organizada através de um 
evento no Facebook após o 
“Blog da Cidadania” noticiar 
que o ex-presidente poderia 
ser preso ontem em uma nova 
fase da Operação Lava Jato. 

O portal foi o mesmo que 
havia noticiado, uma semana 
antes da condução coercitiva 
de Lula pela Polícia Federal, 
da quebra do sigilo bancário 
do petista. Lula é réu em três 
processos ligados à Lava Jato 
- em Brasília e em Curitiba: 
um pela compra de um apar-
tamento tríplex no Guarujá, 
um por obstrução da Justiça 
por supostamente tentar 
comprar o silêncio de Nestor 
Cerveró - preso na Operação 
e ex-diretor da Petrobras - e 
um por receber dinheiro da 
Odebrecht para defender a 
empresa em palestras.

A defesa do ex-presidente 
nega todas as acusações e 
afirma que Lula é alvo de “per-
seguição” política (ANSA).
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Alterações climáticas podem 
levar mais de 122 milhões 

de pessoas à pobreza
A FAO alertou ontem (17) para a urgência de ajudar o setor agrícola a adaptar-se às alterações 
climáticas, que poderão deixar mais de 122 milhões de pessoas na pobreza

de efeito estufa terão de dimi-
nuir 70% até 2050, o que só será 
possível com o contribuição dos 
setores agrícolas. Estes setores 
são responsáveis por, pelo me-
nos, um quinto de todas as emis-
sões, principalmente devido ao 
desmatamento para converter 
fl orestas em terra cultivada e 
também devido à pecuária e à 
produção agrícola.

No entanto, escrevem os auto-
res, os setores agrícolas enfren-
tam um duplo desafi o: reduzir 
as emissões de gases de efeito 
estufa ao mesmo tempo e aumen-
tar a produção de alimentos para 
saciar uma população crescente 
e cada vez mais rica. Estima-se 
que a procura global por alimen-
tos em 2050 seja pelo menos 60% 
maior do que em 2006, mas o 
crescimento populacional será 
concentrado nas regiões onde 
hoje já há maior prevalência de 
subnutrição e maior vulnerabi-
lidade às alterações climáticas 
(Ag. Lusa).

Os mais afetados seriam as 
populações nas zonas mais 
pobres da África subsaariana e 
do Sul e Sudeste Asiático, espe-
cialmente os que dependem da 
agricultura para viver. Graziano 
da Silva defende que a fome, a 
pobreza e as alterações climá-
ticas têm de ser abordadas em 

conjunto, “por um imperativo 
moral, porque aqueles que hoje 
mais sofrem são os que menos 
contribuíram para as alterações 
climáticas”.

O relatório da FAO recorda 
que para manter o aumento da 
temperatura global abaixo do 
teto de 2°C, as emissões de gases 

Mais de 90% da população brasileira 
viverão em cidades em 2030

especifi camente, ela citou pro-
blemas de ordem econômica e 
ambiental, expansão desorde-
nada, segregação socioeconô-
mica e questões relacionadas 
à saúde, segurança e efeitos da 
mudança climática.

“A gente identifi ca algumas 
necessidades muito especiais 
para as cidades latino-ameri-
canas e caribenhas. A gente 

fala muito dos três ‘R’ do 
redesenvolvimento urbano, 
que seriam a Regeneração, a 
Renovação e Reabilitação das 
nossas cidades. A América 
Latina é, ao mesmo tempo, o 
continente mais urbanizado 
e também o mais desigual do 
mundo e a gente não pode 
fechar os olhos para isso”, 
explicou Rayne (ABr).

Barcelona com Neymar até 2021

Neymar desempenha um 
papel-chave em todo o nosso 
sucesso”, escreveu o clube em 
seu portal. 

Vendido do Santos para o 
Barcelona em 2013, o brasileiro 
teve diversas propostas fi nan-
ceiramente mais vantajosas 
para deixar o clube catalão 
neste ano, segundo diversos 
jornais internacionais. Apesar 

de toda a festa na renovação, 
a venda de Neymar em 2013 
ainda é alvo de investigação 
do Fisco espanhol em um caso 
que envolve tanto o jogador, 
como seus representantes e os 
dois clubes. O grupo DIS, que 
tinha direito a um percentual na 
venda, entrou com o processo 
por afi rmar ter sido lesado com 
a negociação (ANSA).

Tailândia tem novo rei
A Tailândia tem um novo 

regente após a morte, sema-
na passada, do rei Bhumibol 
Adulyadej, que ocupou o trono 
do país por 70 anos. O ocupante 
do cargo será o general, ex-
premier e ex-conselheiro de 
Bhumibol, Prem Tinsulanonda, 
de 96 anos, de acordo com um 
anúncio feito pelo primeiro-
ministro do país, Prayuth 
Chan-ocha.

A decisão de colocar alguém 
no cargo se deve ao fato do 
príncipe hereditário, Maha 
Vajiralongkorn, ter pedido mais 
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pronto para assumir o posto. 
Prem era muito próximo de 
Bhumibol e, segundo a Consti-
tuição, era a pessoa a assumir 
o posto em caso de impossibi-
lidade de monarca.

Prem foi premier da Tailân-
dia entre 1980 e 1988 e era 
visto como um porta-voz do 
rei. Como existe uma lei na 
Tailândia que pode condenar 
à morte quem critica a família 
real, a imprensa do país não 
consegue discutir o processo 
de transição.

Regente temporário, general 

Prem Tinsulanonda.

Impunidade no 
caso da Boate 
Kiss

O senador Paulo Paim (PT-RS) 
manifestou indignação, ontem 
(17), pela decisão da Justiça 
Militar do Rio Grande do Sul que 
absolveu um bombeiro e reduziu 
a pena de outros dois pelo aci-
dente que vitimou 242 pessoas 
e deixou outras 600 feridas na 
Boate Kiss, em Santa Maria, há 
quase quatro anos.

Ele lembrou que esse episódio 
tem sido marcado pela impuni-
dade, como demonstra, a seu 
ver, manifesto da Associação 
dos Familiares das Vítimas e de 
Sobreviventes da Tragédia de 
Santa Maria. “A tragédia de Santa 
Maria não foi obras do acaso, não 
foi uma fatalidade imprevisível 
nem incontornável”, segundo o 
documento lido pelo senador.

“Na verdade, ela foi o resultado 
fatídico de uma sucessão de er-
ros, omissões e irregularidades, 
os quais aconteceram e continu-
am acontecendo diariamente em 
inúmeras boates e casas noturnas 
de nosso país, que não tiveram 
ainda o mesmo azar. E ao invés 
de punir os culpados, a Justiça 
brasileira os está inocentando” 
(Ag.Senado).

O senador Romero Jucá 
(PMDB-RR), relator do projeto 
que pune a prática do abuso 
de autoridade, afi rmou que a 
proposta não será votada “a 
toque de caixa” pelo Senado. Ele 
informou que marcará para no-
vembro uma série de audiências 
públicas com representantes do 
Ministério Público, da Polícia 
Federal, dos juízes e da socieda-
de civil, para conhecer a opinião 

de todos sobre o texto. 
De autoria do senador Renan 

Calheiros, a proposta prevê 
penas de prisão, pagamento de 
multa e até perda do cargo nos ca-
sos de abuso de autoridade. Jucá 
voltou a esclarecer que o projeto 
não é uma tentativa de barrar a 
Operação Lava Jato ao ressaltar 
que defende as investigações 
de irregularidades cometidas na 
Petrobras (Ag.Senado). 

Jucá: devagar com o andor
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Ficar muito tempo no 
trânsito faz você comer 

mais e se relacionar menos

A convivência com 

o tráfego intenso e a 

maneira como nos 

adaptamos aos seus 

impactos variam de 

acordo com a percepção 

e geografi a de cada um

Em São Paulo, por exem-
plo, as pessoas que en-
frentam o tráfego diaria-

mente perdem em média três 
horas do seu dia indo de casa 
para o trabalho e vice-versa. 
Em outras cidades, o tempo 
gasto pelos paulistanos pode 
causar espanto, enquanto que 
algumas regiões perpassam 
pela mesma situação ou pior 
como Curitiba, Rio de Janeiro, 
entre outras.

Além de desperdiçar tempo 
nos coletivos e nos transpor-
tes privados, as pessoas estão 
prejudicando a própria saúde, 
aumentando o consumo de 
comidas pouco saudáveis e se 
tornando antissociais. No velho 
continente, uma pesquisa re-
alizada na Inglaterra e no País 
de Gales pela Royal Society of 
Public Health (RSPH) demons-
trou que a população ingere 
cerca de 800 calorias a mais 
do que deveria semanalmente 
por conta do trânsito.

O estudo mostrou que 29% 
dos entrevistados aumentaram 
o consumo de comidas do tipo 
fast food; 33% afi rmaram que 
passaram a ingerir mais sna-
cks e doces; 41% reduziram 
as atividades físicas e 36% 
reportaram alguma alteração 
no sono como consequência do 
trânsito. As pessoas entrevis-
tadas também associaram ao 
tráfego intenso o motivo pelo 
qual diminuíram o tempo com 
a família e os amigos.

Estas são situações que se 
repetem globalmente. Estudo 
feitos com a base de dados da 
Emprego Ligado, no Brasil, 
demonstraram que é maior o 
nível de satisfação daqueles 
que trabalham próximo de 
sua residência e não têm que 

enfrentar longas horas no 
trânsito, já que acabam tendo 
mais tempo para cuidar de 
assuntos pessoais, como ir à 
academia, estudar ou fi car com 
a família. 

Além disso, segundo o levan-
tamento, trabalhar perto de 
casa pode gerar uma economia 
de tempo equivalente a 20 dias 
livres. E o trabalhador vem 
reavaliando esta questão. Es-
tudos afi rmam que 43,3% das 
pessoas saem das empresas 
por não visualizarem um plano 
de carreira. Já 36,7% deixam o 
cargo em função da distância 
da casa ao trabalho. Outros 
33,3% disseram levar em conta 
o ambiente e o clima, enquanto 
30% afi rmaram que o salário é 
essencial para retê-lo.

Contudo, o tema qualidade 
de vida, cada vez mais presente 
no consciente do trabalhador e 
também das áreas de recursos 
humanos, tem orientado o 
mercado de trabalho a se preo-
cupar com melhores condições 
de trabalho para os colaborado-
res. O levantamento realizado 
pela RSPH inclui algumas 
dicas para ajudar a resolver o 
problema das longas horas no 
trânsito, entre elas, a fl exibili-
dade da jornada laboral. Quase 
três em cada cinco pessoas 
entrevistadas disseram que 
horários de trabalho fl exíveis 
poderiam melhorar a sua saúde 
e bem-estar. 

É preciso encontrar alter-
nativas para a mobilidade 
com o intuito de construir um 
trânsito adequado às necessi-
dades atuais da sociedade. O 
assunto precisa ser discutido 
urgentemente por todos os 
setores, empresas, governo 
e população. Somente assim 
conseguiremos encontrar 
meios para melhorar o tráfego 
urbano, além de alcançar uma 
melhor qualidade de vida para 
todos.

(*) - É CEO da Emprego Ligado, 
primeiro site de empregos 

especializados no segmento de
vagas operacionais no Brasil.

Jacob Rosenbloom (*)

A - Documentos Fiscais 
O Sindcont-SP promove uma palestra sobre as últimas alterações de 
documentos fi scais eletrônicos e seus impactos para os Profi ssionais da 
Contabilidade, na nona edição de seu Programa Café Contábil. O evento 
será realizado na sede social da Entidade, amanhã (19), com início às 
8h30. O evento objetiva oferecer aos participantes a oportunidade de 
obter esclarecimento sobre os mais relevantes temas que impactam na 
vida do Contador, e dessa vez o assunto abordado é o CT-e e MDF-e, 
bem como os novos manuais de orientação liberados aos contribuintes 
nas versões 3.0. Os profi ssionais contábeis responsáveis por explanar o 
tema são: Marta Cristina Pelúcio Grecco e Karine Grasser. As inscrições 
estão abertas no site (www.sindcontsp.org.br).

B - Escolinhas de Futebol
A Sforza, private equity familiar pertencente ao empresário Carlos Wizard 
Martins, e a Sociedade Esportiva Palmeiras anunciam o fechamento de 
uma parceria para a criação de uma rede de franquias de escolas de 
futebol que levará a marca do clube, considerado o Maior Campeão do 
Brasil. O grupo pretende anunciar até o fi m do ano o lançamento das 
primeiras unidades da Academia de Futebol, que servirão de modelo para 
o desenvolvimento de todo o projeto. A nova rede se chamará Academia 
de Futebol, que foi como fi cou conhecido o Palmeiras nos anos 60 e 70. 
Já estão abertas as inscrições para os potenciais franqueados por meio 
do email: (academiasdefutebol@palmeiras.com.br).  

C - Marketing como Franchising
Surge no setor de franchising uma nova rede de marketing totalmente 
voltada para vendas, a KMC. No mercado há 20 anos e com uma cartela de 
mais de 15 mil clientes atendidos, a rede espera conquistar 100 unidades 
no Brasil e no exterior até o fi nal de 2017. Ao apostar no formato da KMC, o 
franqueado tem somente a preocupação de atender os clientes e acompanhar 
o desenvolvimento de seus projetos e campanhas, além de contar com toda 
a expertise e apoio da franqueadora, sistemas de gestão e acompanhamento 
de clientes, diferente de tudo que existe hoje no segmento. A rede opera 
com três modalidades de negócios: Home-Based, em que se trabalha de um 
escritório virtual, Offi ce e Master, com investimentos que vão de R$19.900,00 
a R$ 99.900,00. Saiba mais em: (www.kmcfranquia.com.br).

D - Congresso de Varejo
O Centro de Excelência em Varejo (GVCEV) da Escola de Administração 
de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas realiza, entre 
os próximos dias 20 e 21, a 9ª edição do Congresso Latino-Americano 
de Varejo (CLAV). A abertura será feita pelo professor da York Univer-
sity, Russel Belk. Durante o evento haverá um debate sobre economia 
compartilhada com o presidente do Mercado Livre, Helisson Lemos; o 
gerente geral do Uber, Guilherme Telles e o presidente da Airbnb, Leo-
nardo Tristão. A moderação fi cará por conta do professor da FGV/EAESP, 
Samy Dana. O encerramento contará com a presença do vice-presidente 
da Google Inc. e diretor geral da Google Brasil, Fábio Coelho. Confi ra a 
programação completa no site: (http://clav2016.fgv.br/). 

E - Circuito das Serras 
A Duratex anuncia o apoio à segunda etapa do Circuito das Serras 2016, 
que acontece no próximo domingo (23),, na Serra do Japi, em Cajamar. 

O evento esportivo é realizado por meio da parceria entre a Adventure 
Club, o Governo do Estado e a Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. A 
primeira etapa aconteceu em 25 de setembro, na Serra do Juquery, em 
Franco da Rocha, e recebeu cerca de mil inscritos. Para a segunda fase, a 
perspectiva é garantir o mesmo número de inscritos com provas de 6 km, 
12 km e 21 km, nas categorias: masculino, feminino e máster (masculino 
e feminino), nas estradas e trilhas da região. As inscrições poderão ser 
feitas até quinta-feira (20), no site: (www.adventurecamp.com.br).

F - Visita dos Mortos 
Diferente do que acontece em outras partes do mundo, inclusive no 
Brasil, o Dia dos Mortos no México não é um feriado melancólico, asso-
ciado a tristeza. Tradição milenar, de 31 de outubro a 2 de novembro, os 
mexicanos gostam de reunir amigos e família para lembrar com carinho 
de seus antepassados. O motivo de festejarem é porque acreditam que 
uma vez por ano os mortos recebem uma permissão celestial para visitar 
entes queridos. Então, nesse dia é importante ser recebido com muita 
alegria e com coisas que gostavam em vida para aproveitar a passagem. 
Segundo a tradição popular, o primeiro dia de visitação é das crianças, 
chamado de Dia dos Santos Inocentes. Nos outros dias é a vez dos mortos 
adultos. Outras informações: (www.visitmexico.com).

G - Estudos em Gerontologia 
Nos próximos dias 26 e 27, acontece na UFSCar e no Sesc São Carlos a 
V Jornada de Estudos em Gerontologia. Com o tema central “Diversi-
dade na velhice”, o evento visa disseminar o saber gerontológico sobre 
a diversidade da velhice e o processo de envelhecimento ativo, além 
de dialogar e refl etir sobre esta diversidade e algumas estratégias de 
promoção dos processos de envelhecimento ativo neste cenário. En-
contros sobre a Gerontologia, congregando profi ssionais em formação, 
trabalhadores de áreas intersetoriais e comunidade em geral, bem como 
pesquisadores engajados nesta questão. O evento tem como público-alvo 
a comunidade acadêmica interessada no tema, bem como profi ssionais, 
usuários do Sesc e a comunidade em geral. utras informações direto no 
site: (vjornadagerontologia.wixsite.com/jornadagerontologia).

H -  Sistemas da Informação 
De acordo com o portal americano de empregos CareerCast, a profi ssão 
analista de Sistemas de Informação está entre as 10 melhores atividades, 
em rentabilidade fi nanceira. Diante da atratividade deste mercado no 
cenário mundial e com o objetivo de estimular os jovens a conhecer um 
pouco mais sobre a área, as Faculdades Integradas Rio Branco oferecem, 
gratuitamente, o curso “Primeiros Contatos com Sistemas da Informa-
ção”. Com duração de quatro dias, o projeto visa apresentar e discutir os 
principais pontos do curso, com atividades teóricas e práticas. Começa 
hoje (18) e vai até sexta (21). Inscrições: (www.riobrancofac.edu.br).

I - Programa Trainee
Interessados em fazer parte do time da Líder Aviação terão até o dia 3 
de novembro para se inscreverem 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 infor-
mática, disponibilidade para viagens e para residir em qualquer região do 

país. O Programa Trainee da Líder Aviação foi criado em 2007 e, desde 
então, já formou cerca de 50 profi ssionais. As inscrições devem ser feitas, 
exclusivamente, pelo site da Líder (www.lideraviacao.com.br). 

J - Halal Day 
A Câmara de Comércio Árabe-Brasileira e a Associação Brasileira das 
Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec) promovem, amanhã (19), 
um dia de divulgação da carne bovina halal brasileira para importado-
res árabes. O Arab Halal Day acontece durante a Sial, feira mundial da 
indústria alimentícia que acontece em Paris. Para atrair a atenção dos 
empresários do Oriente Médio e Norte da África que estiverem na feira, 
será oferecido um churrasco com carne halal brasileira. É considerado 
halal o produto preparado de acordo com as regras islâmicas, norma já 
bastante difundida entre os frigorífi cos brasileiros. Dois profi ssionais da 
Câmara Árabe estarão na mostra para convidar expositores e visitantes 
da região para conhecer o espaço brasileiro.

K - Educação no Futuro 
Por que a escola precisa mudar? Essa será uma das principais questões 
debatidas no próximo evento da série Fóruns Estadão, que o jornal 
promove amanhã (19), das 15h00 às 18h30, no Rooftop 5 & Centro de 
Convenções (Av.Brig. Faria Lima, 201). O encontro, que terá como tema 
Educação para o Futuro, reunirá alguns dos principais especialistas no 
tema e será dividido em dois painéis: As Tecnologias na Sala de Aula 
e Os Novos Papéis do Professor. Com patrocínio na Escola Concept, o 
evento objetiva discutir as novas formas de ensinar e, principalmente, 
de aprender. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site 
(www.estadaoeventos.com.br/educacao). 

L - Financiamento Coletivo
O Instituto Vida Jovem criou uma campanha na Kickante, plataforma de 
fi nanciamento coletivo, com o objetivo de buscar ajuda para ampliar suas 
atividades de empreendedorismo voltadas a jovens. Para ampliar seu 
trabalho, a ONG pretende reformar uma Kombi para poder transportar 
jovens; doações para montar uma loja móvel que possibilitará aos jovens 
que tenham experiências empreendedoras, além de captar mais recursos 
para a instituição. Para saber mais sobre a campanha e conhecer mais 
sobre a ONG, basta acessar o link da campanha: (http://www.kickante.
com.br/campanhas/reforma-da-kombi-para-chegar-mais-longe).

M - Programa ‘First Job’
A Delta se uniu à Casa Branca e a empresas de todo os Estados Unidos 
ao comprometer-se a contratar no mínimo 100 jovens para o seu primei-
ro emprego durante o próximo ano. Esta iniciativa, chamada “First Job 
Compact”, foi anunciada pelo presidente Obama e busca oferecer uma 
oportunidade a milhões de jovens que já se formaram, mas ainda não estão 
trabalhando. A empresa reconhece que o primeiro emprego produtivo é 
importante para o crescimento da economia global e está comprometida 
em contratar no mínimo 100 jovens para diversas posições que não exigem 
experiência prévia. Jovens interessados em trabalhar na Delta devem 
inscrever-se para vagas por meio do site (www.delta.com) e selecionar a 
hashtag (#FirstJob) ao responderem como fi caram sabendo da vaga.

N - Aplicações Geoespaciais
O Programa de Pós-Graduação em Ciências e Aplicações Geoespaciais da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie está com inscrições abertas até o 
próximo dia 24, para os cursos de mestrado e doutorado stricto sensu. 
O programa abrange: Física Solar; Atividade Solar; Relações Solares-
Terrestres; Atividade estelar e exoplanetas; Tecnologia Terahertz; Ionosfera 
terrestre; Geodésia Espacial; e Radioastronomia e instrumentação. As 
provas serão realizadas no dia 29. No mestrado é exigida profi ciência em 
inglês e no doutorado, em inglês, francês e espanhol. Mais informações: 
(up.mackenzie.br/stricto-sensu/ciencias-e-aplicacoes-geoespaciais/).

A - Documentos Fiscais 
O Sindcont-SP promove uma palestra sobre as últimas alterações de 

O evento esportivo é realizado por meio da parceria entre a Adventure
Club, o Governo do Estado e a Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. A 
primeira etapa aconteceu em 25 de setembro na Serra do Juquery em

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
Presidente: Gildo Freire de Araujo – Gestão 2016-2017
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909
Tel.: 11 3824.5400 - Fax: 11 3824-5486
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br - Site: www.crcsp.org.br

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE ABRE 
AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A NBC PG 12 (R1)

O CFC colocou em audiência pública a minuta da NBC PG 12 

A reunião do bloco ocor-
reu entre sábado (15) 
e ontem (17), em Goa, 

na Índia.
Um dos atos assinados trata 

de um comitê para trabalhar 
a cooperação entre os países 
do bloco na área alfandegária 
e outro, de uma plataforma 
de pesquisa na área agrícola. 
Já o terceiro documento é um 
memorando de cooperação 
para estreitar a colaboração 
entre os países integrantes do 
Brics. Ontem o presidente Mi-
chel Temer e a primeira-dama 
Marcela Temer chegaram a Goa, 
na Índia, para o encontro. Hoje 

(16) Temer discursou para os 
chefes de Estado que partici-
pam do encontro.

Apesar do fi m da cúpula do 
Brics, Temer ainda não retorna 
ao Brasil. Para ontem (17), 
estava prevista uma reunião 
de trabalho entre Temer e o 
primeiro-ministro da Índia, 
Narendra Modi. Hoje (18), 
Temer viaja para o Japão, na 
primeira visita de um chefe de 
estado brasileiro ao país em 11 
anos. Na agenda está prevista 
uma reunião de trabalho com 
o primeiro-ministro japonês, 
Shinzo Abe, além de encontros 
com empresários (ABr).

Brasil fi rma 
atos entre 
países do Brics
O Ministério das Relações Exteriores divulgou 
informações sobre três atos que foram fi rmados 
durante a 8ª edição da Cúpula do Brics, bloco 
formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul Temer se encontra com Narendra Modi, primeiro-ministro

da República da Índia, durante a 8ª edição

da Cúpula do Brics, em Goa, na Índia.

Beto Barata/PR

Instituições fi nanceiras con-
sultadas pelo Banco Central 
(BC) esperam por uma redução 
de 0,25 ponto percentual na 
taxa básica de juros, a Selic, 
nesta semana. Hoje (18) e 
amanhã (19), o Comitê de 
Política Monetária (Copom) do 
BC reúne-se para defi nir a taxa 
de juros, que atualmente está 
em 14,25% ao ano. E, na última 
reunião deste ano, entre os dias 
29 e 30 de novembro, as insti-
tuições fi nanceiras esperam por 
nova redução da Selic. 

Segundo a projeção divulgada 
no boletim Focus (relatório 
semanal do BC), a Selic deve 
terminar 2016 em 13,5%. A 
estimativa anterior era 13,75%. 
Para 2017, a expectativa é de 
que o Copom dê continuidade 
ao ciclo de redução da Selic, 
que deverá encerrar o período 
em 11% ao ano. A divulgação 

da infl ação de setembro, menor 
do que se esperava, contribuiu 
para reduzir a projeção da 
Selic. No último dia 7, o IBGE 
informou que o IPCA fi cou em 
0,08% em setembro, o menor 
nível para o mês desde 1998, 
quando chegou a -0,22%. 

Em 12 meses, a taxa acumu-
lada chega a 8,48%, abaixo dos 
8,97% acumulados até agosto 
deste ano, mas acima do teto 
da meta de infl ação do governo 
federal, que é de 6,5%. Para este 
ano, as instituições fi nanceiras 
reduziram de 7,04% para 7,01% 
a estimativa para o IPCA. Esta 
foi a quinta redução consecutiva. 
Para 2017, a expectativa passou 
de 5,06% para 5,04%, na segun-
da queda seguida. Neste ano, a 
expectativa de queda do PIB 
passou de 3,15% para 3,19%. Em 
2017, a projeção de crescimento 
foi mantida em 1,3% (ABr).

Instituições
esperam redução da
Selic para 14% ao ano
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Na década de 1970, 

uma nova corrente de 

economistas ganhou 

espaço no campo da 

macroeconomia. Os 

chamados economistas 

novo-clássicos adotaram 

o postulado de que os 

agentes da economia 

formavam “expectativas 

racionais” que 

neutralizavam as ações 

de política econômica do 

governo
 

As expectativas racio-
nais consistem na ideia 
de que a sociedade é 

capaz de reagir às políticas 
sistemáticas de administra-
ção da demanda total de uma 
economia. Em outras palavras, 
se o governo tenta promover 
algum estímulo na economia 
por meio de aumento de gastos 
ou redução da taxa de juros, 
os agentes anteciparão os 
efeitos de tal política, como por 
exemplo o aumento da infl ação 
no futuro, e passarão a exigir 
salários cada vez maiores, que 
por sua vez fará com que os 
efeitos da política econômica 
sejam nulos sobre o PIB. Nesse 
contexto, a política resultará 
apenas em mais infl ação sem 
que o nível de produção ou 
emprego aumente.

Observa-se, portanto, que a 
reação dos agentes em relação 
à política implementada neu-
traliza os efeitos das políticas 
econômicas. Adicionalmente, 
a visão novo-clássica destaca 
que os agentes utilizam todas 
as informações relevantes para 
prever o comportamento das 
variáveis macroeconômicas e 
que erros no processo de for-
mação de expectativas podem 
ocorrer. Quando os agentes 
cometem erros de previsão, 
poderão ocorrer crises de 
queda no PIB de um país com 
consequente aumento do de-
semprego.

A corrente novo-clássica, 
ou escola das expectativas 
racionais, ganhou espaço no 
debate econômico e foi motivo 
de inúmeras controvérsias, 
com destaque para o fato de 
considerar os agentes econô-
micos previsores sofi sticados 
e, portanto, com grande capa-
cidade de prever o futuro da 
economia. Apesar de inúmeras 

críticas com relação a essa vi-
são, observa-se, especialmente 
nos mercados fi nanceiros, o 
funcionamento do postulado 
novo-clássico no compor-
tamento de muitos ativos e 
derivativos fi nanceiros.

Esta apresentação da vi-
são novo-clássica é bastante 
oportuna no atual momento 
na economia brasileira espe-
cialmente quando se observa 
o comportamento do mercado 
futuro de juros. Enquanto a 
taxa Selic atual é de 14,25% 
ao ano, o mercado futuro de 
juros já antecipa uma queda da 
taxa de juros para 2017, com o 
contrato de DI-futuro (contra-
to futuro de juros) para janeiro 
de 2017 sendo negociado em 
torno de 13,70%, o que signifi ca 
que os agentes estão “anteci-
pando” uma provável queda de 
0,5 ponto percentual na Taxa 
Selic ainda em 2016. Para o 
início de 2018, os agentes já 
antecipam uma taxa Selic de 
12% ao ano.

Esse mesmo comportamen-
to pode ser observado no início 
do ciclo de alta da Taxa Selic, 
de 7,25% para 7,5% em abril 
de 2013.  Assim que o Banco 
Central resolveu abandonar a 
postura leniente com a infl a-
ção, os agentes rapidamente 
incorporaram nas expectativas 
que a Taxa Selic subiria muito 
mais e o DI-futuro passou a 
ser negociado rapidamente 
em patamares superiores a 
10%. Pouco tempo depois, o 
mercado futuro já precifi cava 
uma Taxa Selic em torno de 
14,25% ao ano antes mesmo 
de a Taxa Selic ter apontado 
este nível. 

Assim, é possível observar 
que de fato há um compor-
tamento, pelo menos em 
alguns mercados, de agentes 
da economia como previsores 
sofi sticados. Adicionalmente, e 
como vem ocorrendo de forma 
recorrente, tal “antecipação” 
sugere um otimismo na medida 
que prevê o início do ciclo de 
baixa da taxa de juros no fi m 
de 2016 com refl exos positivos 
para a retomada do crescimen-
to econômico em 2017.

 
(*) - É professor do Mestrado 
Profi ssional em Economia e 

Mercados da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie e 

Pesquisador do Centro Mackenzie
de Liberdade Econômica.

Pedro Raffy Vartanian (*)

Expectativas racionais, 
DI-Futuro e Taxa Selic 

A Comissão Especial que analisa proposta de 
reajuste para carreiras da Polícia Federal e outras 
categorias de servidores públicos reúne-se hoje (18), 
para discutir e votar o parecer que será oferecido pelo 
relator, deputado Laerte Bessa (PR-DF). O texto, 
enviado em junho pelo Poder Executivo, altera a re-
muneração de cinco carreiras de servidores públicos 
e estabelece regras de incorporação de gratifi cação 
de desempenho a aposentadorias e pensões. 

A proposta prevê aumento salarial para cargos das 
carreiras de Policial Federal; de Policial Rodoviário 
Federal; de Perito Federal Agrário; de Desenvolvi-

mento de Políticas Sociais; e do Dnit. Os reajustes, 
que chegam a 37%, serão pagos em três parcelas 
até 2019. No caso de delegados, o salário no topo da 
carreira, que hoje é de R$ 22.805,00 passará a ser 
de R$ 30.936,91. Para o policial rodoviário federal, 
a remuneração, que hoje é de R$ 12.206,09 no fi nal 
da carreira, chegará a R$ 16.552,34 em 2019. 

De acordo com o governo, o custo da recomposição 
remuneratória das carreiras terá impacto de mais de 
R$ 2 bilhões em 2017 (R$ 2.010.400.498,00), mais de 
R$ 500 milhões em 2018 (R$ 548.206.868,00) e mais 
de R$ 500 milhões em 2019 (R$ 546.660.923,00). 

Somente após a votação 
dos três vetos, o Congres-
so poderá examinar pro-

jetos de crédito suplementar, 
como o que libera recursos para 
o Fies, e concluir a análise da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para 2017.

O texto principal da LDO foi 
aprovado em agosto. Ficaram 
pendentes de deliberação, 
entretanto, três destaques. O 
projeto que abre crédito suple-
mentar no valor de R$ 1,1 bilhão, 
no Orçamento Fiscal da União, 
em favor do Ministério da Edu-
cação e de Operações Ofi ciais de 
Crédito. “O fundamental é que 
comecemos essa sessão logo 
cedo, para que até o fi nal do dia 
nós tenhamos votado todas as 
matérias”, disse Renan.

Do total de R$ 1,1 bilhão, R$ 
702,5 milhões devem suprir 
despesas com os serviços de 
administração de contratos, 
prestados por agentes fi nancei-

O Congresso vai examinar projetos de crédito suplementar, como o que libera recursos para o Fies.

Moro pede 
intimação de 
Eduardo Cunha

O juiz Federal Sérgio Moro, res-
ponsável pelas ações da Operação 
Lava Jato na primeira instância, 
enviou à Subseção Judiciária do 
Rio de Janeiro documento para 
que o ex-deputado Eduardo 
Cunha seja citado e intimado a 
respeito da ação contra ele que 
tramita na 13ª Vara Federal de 
Curitiba. O documento foi re-
gistrado no sistema da Justiça 
Federal do Paraná ontem (17).

Na semana passada, Moro de-
cidiu dar prosseguimento à ação 
em que Cunha é réu na Operação 
Lava Jato por suspeita de manter 
na Suíça contas não declaradas. 
O ex-deputado virou réu quando 
a ação ainda estava no Supremo 
Tribunal Federal. Com a perda 
do mandato, Cunha deixou de ter 
foro privilegiado e o processo foi 
enviado a Moro. O ex-deputado 
responde pelos crimes de cor-
rupção, lavagem de dinheiro e 
evasão de divisas.

Segundo o documento, a Jus-
tiça do Rio de Janeiro tem prazo 
de 30 dias para que Cunha possa 
ser citado e intimado sobre a 
acusação formulada contra ele. 
A partir da intimação, começa a 
contar um prazo de dez dias para 
que o ex-deputado apresente, 
por meio de seus advogados, uma 
resposta à denúncia (ABr).

Tramita na Câmara projeto 
apresentado pelo deputado 
Lobbe Neto (PSDB-SP) que 
isenta do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI) 
um meio de transporte usado 
por milhões de brasileiros: as 
bicicletas. Atualmente válido 
para aquelas produzidas na 
Zona Franca de Manaus, a 
isenção passaria a valer também 
para as fabricadas no restante 
do país.

Conforme destaca o tucano, a 
redução do custo de aquisição 
facilitará a aquisição e uso pelas 
camadas mais pobres da popu-
lação, sem contar vantagens 
como o ganho ambiental, a di-
minuição do trânsito de carros 
e os benefícios para a saúde. “A 
adoção de bicicletas como meio 
de transporte tornou-se uma 
realidade pelo mundo afora”, 
diz Lobbe. 

Segundo ele, a necessidade 
de reduzir o uso de combustí-
veis poluentes tem levado or-
ganismos, governos e pessoas a 
se conscientizarem do consumo 
racional de produtos perecí-

Deputado Lobbe Neto (PSDB-SP).

A Comissão de Finanças e Tributação da Câma-
ra aprovou o projeto do deputado Marcos Soares 
(DEM-RJ), que permite a doação de mercadorias 
apreendidas pela Receita Federal ou incorporadas 
ao patrimônio da União – por pena de perdimento 
– a entidades sem fi ns lucrativos. A doação deverá 
acontecer em até 90 dias da apreensão por meio de 
edital com relação das mercadorias, com valor esti-
mado, prazo de habilitação de interessados e critérios 
para selecionar quem irá receber os bens.

O texto dispensa de edital a doação de pro-
dutos perecíveis ou que exijam condições espe-
ciais de armazenamento. Basta que a entidade 
donatária esteja cadastrada junto ao Ministério 
da Fazenda. A Receita Federal divulgará no 
Diário Oficial e em sua página oficial a relação 

dos contemplados e as doações recebidas.
A relatora na comissão, deputada Tia Eron (PRB-

BA), apresentou substitutivo para incorporar a 
proposta. O texto determina que as mercadorias 
irregulares apreendidas pela fi scalização sejam des-
tinadas à compra por pessoas físicas e jurídicas, por 
meio de leilão; à incorporação por órgãos públicos 
das diferentes esferas da administração; e à doação 
a entidades sem fi ns lucrativos. As mercadorias 
também podem ser destruídas.

Segundo Tia Eron, atualmente a Receita só divul-
ga em sua página a relação de bens já doados, com 
donatários contemplados e o valor avaliado de cada 
item. A proposta tramita em caráter conclusivo e 
ainda será analisada pela Comissão de Constituição 
e Justiça (Ag,Câmara).
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(PDT-RS) parabenizou os 
professores pela comemoração 
do Dia do Professor. O senador 
explicou que a data de 15 de 
outubro se refere ao ano de 
1827, quando o imperador Dom 
Pedro I determinou que todas 
as cidades e vilas do Brasil de-
veriam ter, obrigatoriamente, 
‘escolas de primeiras letras’.

“O que diria o imperador se 
visse aonde chegamos quase 200 
anos depois? Certamente fi caria 
decepcionado com todos os seus 
sucessores. Certamente fi caria 
assombrado ao saber que a taxa 
de analfabetos no Brasil é hoje de 
8,3% da população com mais de 
quinze anos de idade”, relatou.

Lasier Martins disse que a 
profissão de professor está 
muito desprestigiada no país, 
principalmente devido aos 
baixos salários, infraestrutura 
de trabalho precária e falta de 
valorização da carreira. O se-
nador lamentou que cada vez 

Senador Lasier Martins (PDT-RS).
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O senador Ricardo Ferraço 
(PSDB-ES) afi rmou ontem 
(17) que o cenário econômi-
co atual é propício para que 
o Copom do Banco Central 
reduza, nesta semana, a taxa 
básica de juros, que hoje é de 
14,25%, uma das mais altas 
do mundo. 

Para ele, o ambiente favorá-
vel a uma eventual decisão foi 
gerado pelo impeachment da 
ex-presidente Dilma Rousseff, 
pela tendência de queda da 
infl ação e pela apresentação 
de propostas que geram se-
gurança para investidores, 
como a aprovação, em pri-
meiro turno, pela Câmara dos 
Deputados, da proposta de 
emenda à Constituição que 
limita o aumento dos gastos 
públicos.

Justamente o oposto do 
que ocorria na gestão de 
Dilma Rousseff, acrescentou 
o senador, ao afi rmar que a 
presidente afastada promo-
veu o desequilíbrio das contas 
públicas, com a adoção de 
políticas que classifi cou de 
“populistas”, que não cabiam 

Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES).
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Congresso Nacional analisa 
hoje vetos e verba para o Fies
O presidente do Senado, Renan Calheiros, convocou sessão do Congresso Nacional para hoje (18). A 
expectativa é que sejam votados três vetos presidenciais e dez projetos de lei do Congresso

ros ao Fies. Os R$ 400,9 milhões 
restantes vão para o Enem, que 
avalia o ensino médio e é sele-
ção para o ingresso na educação 
de nível superior.

Em consequência do atra-
so na aprovação do projeto, 

estudantes têm reclamado de 
não conseguirem, desde julho, 
acessar o sistema do Fies. O 
Sindicato das Mantenedoras 
de Ensino Superior (Semesp) 
alega que o problema atinge 
1.863.731 alunos de 1.358 insti-

tuições particulares de ensino. 
A oposição antecipou que vai 
colaborar para garantir logo o 
repasse, mas destacou que esse 
dinheiro dos estudantes pode-
ria ter sido liberado por medida 
provisória (Ag.Câmara).

Cenário econômico permite 
queda de juros

no orçamento. Ferraço reco-
nheceu que a decisão do comitê 
pode ser pela manutenção do 
índice atual, mas lembrou que 
analistas do mercado estimam 
uma redução da taxa básica de 
juros de 0,25% ou de 0,5%.

“Aqui, no caso, o mais impor-
tante não me parece o quanto, 
mas me parece o sinal que o 
Banco Central estará dando 
para o mercado de confi ança de 
que a estratégia, liderada pelo 
presidente Temer, apontando 

na direção do resgate da in-
fl ação ao centro da meta será, 
portanto, uma realidade agora 
possível e viável a partir de 
tantos esforços que estamos 
fazendo para alterar essa per-
versa e nefasta realidade”.

Ferraço lembrou que a alta 
taxa de juros é prejudicial a to-
dos: além de aumentar a dívida 
dos governos, de empreende-
dores e das famílias, o índice 
elevado afasta investidores, 
observou (Ag.Senado). 

Senador lamenta desvalorização 
dos professores

Projeto isenta de IPI bicicletas 
de fabricação nacional

veis, com vistas à melhoria das 
condições do meio ambiente. 
Ainda segundo o parlamentar, 
por ter custo de fabricação mais 
baixo que os demais veículos 
de 2 ou 4 rodas, as bicicletas 
atendem à população menos 
assistida pelos meios de trans-
porte ofi cial.

“Seja como forma de me-
lhorar as condições de trafe-
gabilidade nas cidades, seja 
como meio de reduzir o efeito 

estufa, o uso de bicicletas 
reduz o tempo gasto no trân-
sito, o stress e os gastos de 
previdência e assistência social 
decorrentes dos acidentes 
com motocicletas e veículos 
de 4 rodas. Ademais, permite 
o exercício da ginástica e a 
satisfação pessoal”, completa 
Lobbe Neto ao defender o seu 
projeto, que aguarda análise da 
Comissão de Finanças e Tribu-
tação (psdbnacamara).

menos brasileiros escolham ser 
professores, por entenderem 
que a carreira não compensa. 
O parlamentar também afi rmou 
que os senadores terão muito 
a debater durante a análise 
da Medida Provisória do Novo 
Ensino Médio. Para ele, temas 
como ensino em tempo integral, 
matérias obrigatórias e optati-

vas, entre outros, terão de ser 
debatidos com profundidade.

Lasier Martins comunicou 
ainda ter apresentado uma 
emenda à MP para tornar obri-
gatória a presença de psicólogo 
ou pedagogo nas escolas de 
ensino médio para oferecerem 
orientação vocacional aos estu-
dantes (Ag.Senado).

Comissão pode votar proposta de reajuste para a PF

Regulamentação de doação de bens apreendidos
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EMPRESAS EM SITUAÇÃO DE DIFICULDADE
Como a empresa deve proceder para aderir ao Programa de Proteção 
ao Emprego (PPE) Lei 13.189/2015? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO COMPENSAR UM DAE DO e-SOCIAL DA DOMÉSTICA 
RECOLHIDO EM DUPLICIDADE?

A restituição do recolhimento em duplicidade da doméstica será reque-
rida por meio de Pedido de Restituição de Valores Indevidos Relativos a 
Contribuição Previdenciária que deverá ser formalizado perante a RFB.

PAGAMENTO DO PRÓ-LABORE DURANTE A LICENÇA MATERNIDADE
Sócia que entrou de licença maternidade tem direito ao pró-labore 
durante o período de licença? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SUSPENDER O BENEFÍCIO PARA O APOSENTADO POR INVALIDEZ
Como a empresa deve proceder com os benefícios de plano de saúde, 
odontológico e seguro de vida dos funcionários afastados por invalidez, 
podemos suspender? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO A EMPRESA DEVE PROCEDER, QUANDO A PREVIDÊNCIA SOCIAL 
(INSS) EXIGE CÓPIA AUTENTICADA, DO LIVRO DE REGISTRO DE 
EMPREGADOS, PARA DAR CONTINUIDADE NO PEDIDO DE APOSENTA-
DORIA DE EX-FUNCIONÁRIA, SENDO QUE O LIVRO FOI EXTRAVIADO?

Informamos que não há previsão legal expressa, porém, entendemos que 
neste caso a empresa deve apresentar o B.O realizado quando do extravio 
do livro de registro e verificar a possibilidade de substituição deste 
documento por algum outro, como por exemplo, relatórios do SEFIP.

OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR O PPP
Empresa deve fazer e entregar o PPP para todos os funcionários ou 
somente para os expostos a agentes nocivos? Saiba mais acessando 
a íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •
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Além de ser uma letra do alfabeto, o X apresenta uma 
polivalência simplesmente incrível! Na álgebra, martiriza 
os estudantes como símbolo da incógnita nas equações; 

em aritmética, indica uma das quatro operações básicas; na 
gramática, está presente na classe dos numerais, equivalendo 
ao número 10 em algarismos romanos! Na formação do ser hu-
mano, é o cromossomo que vai caracterizar o sexo masculino 
(XY) ou o feminino (XX). Na gastronomia de lanchonete, está 
na frente do gostoso X-Burger... Nos laboratórios, é famoso 
no Raio X. Nos contos infanto-juvenis, faz-se presente para 
assinalar onde está enterrado o tesouro! Nesta mesma seara, 
nomeia um grupo de super-heróis: X-Men. Nas festas de fi m 
de ano, se recebermos cartão de Natal do exterior, certamente 
trará votos de Merry Xmass.

Talvez por isso o ex-titular (olhe o xis aí, gente!) da 8ª posição 
entre os milionários do mundo, tenha inserido essa letrinha 
milagrosa na maioria das 14 empresas que integravam o grupo 
EBX, sigla composta por suas iniciais Eike Batista, mais o x, que, 
segundo ele: “representa a multiplicação e acelera a criação da 
riqueza”. E não é que ele deu ao livro que escreveu o sugestivo 
título de “O xis da questão” – “A trajetória do maior empreen-
dedor do Brasil”, publicação da editora Primeira Pessoa?

“O Xis da Questão” é, ainda, o nome de um restaurante loca-
lizado na rua Lins de Vasconcelos, no Rio de Janeiro...

Quanto a seu uso, ah! esse deve ser o horror dos estrangei-
ros! Afi nal, essa letrinha pode indicar cinco – na verdade, seis 
– situações fonéticas diferentes. Analisemos as mutações que 
aparecem nesta frase:
O sexto xarope foi o máximo: exagerado, quase tóxico, 

mas excepcional.

 1 SEXTO: o som aqui é de S. A pronúncia é a mesma de 
CESTO. É o mesmo caso dos vocábulos texto, expectativa, 
têxtil (esta palavra é paroxítona, com acento na primeira 
sílaba...).

 2 XAROPE: aqui soa como CH, à semelhança de enxofre, 
vexame, xeque.

 3 MÁXIMO: o som é de SS, da mesma forma que em auxílio, 
próximo. Vale notar que em italiano a palavra equivalente é 
massimo. Temos em São Paulo um famoso chef de cozinha 
que pôs seu nome próprio, Massimo, no restaurante que 
manteve por muitos anos na alameda Santos.

 4 EXAGERADO: aqui o som é de Z, como ocorre em exausto, 
exame, inexorável. E ao chegar a essa palavra, paramos um 
pouquinho. Há muuuitas pessoas que pronunciam INEC-
SORÁVEL, achando que é a forma certa. Não é! A origem 
da palavra é o verbo EXORAR, cuja pronúncia não causa 
dúvida: é EZORAR. Ora, como o termo derivado acompanha 
o primitivo, segue-se que a pronúncia correta da palavra 
que estamos focando é ineZorável. 

  Há uma composição de Flávio José, chamada “A natureza 
das coisas”, que a certa altura diz: “A natureza não tem 
pressa / segue seu compasso / inexoravelmente chega lá”. 
Um vídeo mostra o autor e outros dez cantores -  entre eles 
Elba Ramalho, Frank Aguiar e Cristina Amaral - interpre-
tando esse forró e todos cometem o mesmo erro: cantam 
ineCSoravelmente...

 5 TÓXICO: aqui, sim, o som correto é CS, como em sexo, 
nexo, látex. E também aqui ocorre desvio de pronúncia. Não 
são poucos os que dizem TÓCHICO! O interessante é que 
outra palavra – de mesmo berço etimológico – é pronunciada 
corretamente: TOXINA!

 6 EXCEPCIONAL: esta é a sexta possibilidade: x não tem 
nenhuma função fonética. É como se não existisse, assim: 
ecepcional! O fenômeno se estende a outras palavras, como 
exceção, excesso, exceto.

Para fechar, vale a pena passar uma vista d’olhos em outros 
aspectos que envolvem o X e causam incorreções ou dúvidas. 

Esterno é nome um osso do peito; externo é relativo ao ex-
terior. Estrato é camada ou tipo de nuvem; extrato é o que se 
extraiu de alguma coisa, como extrato bancário. Chá é infusão de 
folhas; xá é o designativo dos soberanos da antiga Pérsia, atual 
Irã. Cheque é ordem de pagamento; xeque é jogada de xadrez. 
Tacha é mancha, defeito; Taxa é tributo. Chácara é propriedade 
rural (em Atibaia, por exemplo...); xácara é narrativa popular 
em versos. Espiar é espreitar; expiar é remir pagar. Daí vem a 
expressão “bode expiatório”, que tem origem no culto hebraico 
dos tempos históricos, descrito na Bíblia, no capítulo 16 de 
Levítico. Por ocasião do Yom Kipur – o Dia da Expiação – um 
bode, sobre cuja cabeça tinha o sacerdote confessado os peca-
dos do povo, era tocado para o deserto levando simbolicamente 
todas suas culpas. Na linguagem fi gurada de nossos dias, bode 
expiatório é a pessoa sobre quem 
os outros fazer recair a culpa por 
algum erro. Nesse caso, no Bra-
sil, temos verdadeiros rebanhos 
desses bodes!

J. B. Oliveira é Consultor de Empresas, 
Professor Universitário, Advogado e 

Jornalista. É Autor do livro “Falar Bem 
é Bem Fácil”, e membro da Academia 

Cristã de Letras. - www.jboliveira.com.br – 
jboliveira@jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a Lín-
gua”. Editora JBO. 163 páginas. 
Preço de capa: R$ 40,00. Valor 
especial de promoção: R$ 30,00. 
Pedidos exclusivamente pelo site 
www.jboliveira.com.br

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira
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Leilões

BANCO BMG S.A. - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas do BANCO BMG S.A. (“Sociedade”), a se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária, no dia 24 de outubro de 2016, às 10 (dez) horas, na Sede Social na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, nº 3.477, 9º Andar, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, em São Paulo, Estado de São Paulo, a fi m de delibera-
rem sobre as seguintes matérias: 01. Deliberar sobre redução do capital social da Companhia no valor de até 
R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), com o consequente cancelamento de ações ordinárias, sem 
valor nominal; 02. Deliberar sobre a alteração da cláusula 5ª do Estatuto Social, para adequá-la à redução do capi-
tal social; 03. Outros assuntos de interesse da Sociedade.

São Paulo, 14 de outubro de 2016.
BANCO BMG S.A. - Presidente do Conselho de Administração

BANCO

1ª VC – Reg. Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003891-43.2016. 
8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Moyses Santana Jacob, CPF 
984.153.521-15, RG 52.943.291-2, que ABETEC Associação Brasileira de Educação e Tecnologia, 
ajuizou-lhe uma Ação Monitória, ora em fase de Cumprimento de Sentença, que foi julgada 
procedente, condenando-o ao pagamento de R$16.239,41 (atualizado até 01/06/2016). Estando o 
executado em lugar ignorado, foi determinada a sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após 
os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de 
honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 
523 do NCPC. ADVERTÊNCIA: Terá o executado, independentemente de nova intimação, 15 dias a fluir 
após os 20 dias supra, para oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de setembro de 2016. 

13ª Vara de Fazenda Pública da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1012764-
80.2016.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - 
Fazenda Pública/ Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) DEPARTAMENTO 
DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE - SÃO PAULO move uma Desapropriação contra 
Imobiliária Itaim Ltda, objetivando o terreno localizado na antiga Rua G (atual Rua Alfredo de Melo, 
s/n), lote 07, quadra 116, Vila Itaim, nesta capital, contribuinte nº 133.131.0010-3, com área de 
635,00m2, transcrito sob nº 51936 no 12º CRI da Capital, declarado de utilidade pública por meio do 
Decreto Estadual nº 61661, de 26/11/2015, para implantação da Vila Parque e Ciclovia Vila Itaim. 
Contestaram a ação: Imobiliária Itaim Ltda, na pessoa de seu representante legal Ademir Alves. Para 
o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 
(dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, 
o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 26 de setembro de 2016. 

4ª VC da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1062107-69.2014. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Empresa Paulista de 
Onibus LTDA, Avenida Dom Jaime de Barros Camara, 300, 8º andar, Planalto - CEP 09895-400, São 
Bernardo do Campo-SP, CNPJ 60.832.847/0001-64, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum por parte de VRG - Linhas Aéreas S/A, alegando em síntese: objetivando o recebimento de R$ 
52.145,46 (Jul/2014), referente ao valor depositado como garantia do Juízo e que foi em seguida 
destinado ao pagamento de verbas trabalhistas, em virtude de obrigação que a ora ré contraiu com 
terceiros por força de vínculos trabalhistas. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por 
edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente contestação. Não sendo 
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de setembro de 2016. 

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, 
da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser 
realizada, em primeira convocação, no dia 31 de outubro de 2016, às 10:00 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações 
Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: (i) aprovar a postergação, para janeiro de 2017, do início do preenchimento da Conta Reserva do Serviço da Dívida 2, prevista para iniciar 
em novembro de 2016, conforme Cláusula Sexta, Parágrafo Segundo, do Contrato de Cessão Fiduciária; e (ii) aprovar a celebração, pela Pentágono 
S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária, já anteriormente aditado, a fim 
de prever o disposto no item (i) acima. Caso a Assembleia Geral não se instale em primeira convocação, a mesma será realizada, em segunda 
convocação, no dia 10 de novembro de 2016, às 10:00 horas, também na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 
6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer 
a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva 
conta das Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do 
competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração na sede social da Emissora, localizada na 
Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, em até 1 (uma) hora 
antes do evento. São Paulo, 15 de outubro de 2016. Eduardo de Melo Pinto - Diretor Presidente.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 3ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A. 
(“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em primeira convocação, 
no dia 31 de outubro de 2016, às 14:00 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício 
Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar a postergação, para
janeiro de 2017, do início do preenchimento da Conta Reserva do Serviço da Dívida 2, prevista para iniciar em novembro de 2016, conforme 
Cláusula Sexta, Parágrafo Segundo, do Contrato de Cessão Fiduciária; e (ii) aprovar a celebração, pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária, já anteriormente aditado, a fim de prever o disposto 
no item (i) acima. Caso a Assembleia Geral não se instale em primeira convocação, a mesma será realizada, em segunda convocação,  
no dia 10 de novembro de 2016, às 14:00 horas, também na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, 
sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer 
momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das 
Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente 
instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da
Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São 
Paulo, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento.  
São Paulo, 15 de outubro de 2016. Eduardo de Melo Pinto - Diretor-Presidente.

Prensil S/A Produtos de Alta Resistência
CNPJ Nº 43.827.179/0001-68 - NIRE 35300062141

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária.
Data: 22/08/2016, às 13 horas. Local: Sede social. Presença: 100 % do capital social. Mesa: Presidente: Zakie 
Yazigi Rizkallah. Secretário: Carlos Antonio Rizkallah. Deliberações: (a) Redução do capital social em R$ 
10.100.000,00 passando o capital social de R$ 15.600.000,00 para R$ 5.500.000,00 em virtude da compensação 
de parte dos prejuízos acumulados na sociedade, devendo o artigo 5º dos Estatutos Sociais passar a vigorar com 
a seguinte redação: Artigo 5º. O capital social é de R$ 5.500.000,00, representado por 5.500.000 ações ordinárias 
nominativas, com direito a voto, com o valor nominal de R$ 1,00 cada uma. Encerramento: Formalidades legais. 
Presidente: Zakie Yazigi Rizkallah, Secretário: Carlos Antonio Rizkallah. Acionistas: Zakie Yazigi Rizkallah, Maria 
Cristina Rizkallah Alves, Jorge Antonio Rizkallah, Luiz Antonio Rizkallah, Carlos Antonio Rizkallah e Maria Helena 
Rizkallah Thomé. São Paulo, 22/08/2016. Zakie Yazigi Rizkallah - Presidente da mesa.

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEIS
Leilão: 04/11/2016 às 10h30 - FABIO ZUKERMAN, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 719, com
escritório à Rua Tenente Negrão, 140 – 3° andar - CEP: 04530-030- São Paulo – SP, devidamente
autorizado pelo(s) Comitente(s) Vendedor(es) Grau Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Vermont
Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscritos, respectivamente, no CNPJ sob nº 43.023.969/0001-
90 e 61.647.186/0001-60, com sede nesta capital do Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 1.343 –
18º andar, sala V – Cerqueira César, CEP: 01419-002, venderão em Leilão Extrajudicial os seguintes
imóveis:  LOTE 1 - Apartamento nº 21, localizado no 2º andar do Edifício Vermont, situado na Rua
Loefgreen nº 916, na Saúde - 21º Subdistrito. Apartamento com área útil de 90,030 m², área comum de
80,470 m², área total de 170,500 m², fração ideal do terreno de 1,400200%, estando vinculados a vaga
dupla nºs 15-A e 15B e armário nº 15, localizados no 3º subsolo. Cadastrado pela Prefeitura de São
Paulo sob n°. 042.166.0060-3 - Matrícula nº 177.595 do 14º CRI de São Paulo/SP. LANCE INICIAL:
R$370.500,00. LOTE 2 - Apartamento nº 183, localizado no 18º andar do “Edifício Ville Bayard”, situado
na Rua Francisco Bayardo, nº 551, no 19º Subdistrito - Perdizes, contendo a área útil de 71,600 m², a
área comum de 35,578 m², totalizando a área construída de 107,178 m², correspondendo-lhe uma fração
ideal de terreno de 1,11435% com Vaga Dupla nº 72-A e 72-B, localizada no subsolo do “Edifício Ville
Bayard”, situado na Rua Francisco Bayardo, nº 551, no 19º subdistrito - Perdizes, contendo a área útil de
19,800 m², a área comum de 31,148 m², totalizando a área construída de 50,948 m², correspondendo-lhe
uma fração ideal de terreno de 0,41180%. Cadastrado pela Prefeitura de São Paulo sob nº. 012.037.0099-
7 - Matrícula do imóvel nº 86.487 do 2º CRI de São Paulo/SP e Matrícula das vagas de garagem nº
86.484 do 2º CRI de São Paulo/SP. LANCE INICIAL: R$279.500,00. LEILÃO em 04/11/2016 às 10h30.
Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas a aquisição dos imóveis no leilão, como:
pagamento à vista de comissão do Leiloeiro de 5% sobre o valor de arrematação, despesas com
Escritura Pública, Imposto de Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários,
registrários etc. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram, não podendo o arrematante
alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação. Os imóveis serão
entregues desocupados. Leilão online através do site www.sold.com.br.

 Consulte o edital completo no site:WWW.SOLD.COM.BR
Informações: (11) 3296-7555 - R. Tenente Negrão, 140 - 3º Itaim Bibi - São Paulo/SP.

Cavo Serviços e Saneamento S.A.
CNPJ/MF nº 01.030.942/0001-85 - NIRE 35.300.144.520

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20/09/16
Aos 20/09/16, às 10 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Roberto Koiti Nakagome - Presidente; Julio 
Cesar de Sá Volotão - Secretário. Deliberações: 1. Aprovar a alteração de endereço da filial da Companhia localizada na 
Rua Antônio Lemos, nº 175, conjunto 02, 2º andar, Vila Paulista, em SP/SP, CNPJ/MF sob o nº 01.030.942/0003-47 para 
a Cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia, na Rua Miguel Pinto de Santana, S/N, parte 1, Nova Esperança. 2. Rati-
ficar que referida filial tem o mesmo objeto social da matriz da Companhia. Nada mais. São Paulo, 20/09/16. Julio Cesar 
de Sá Volotão – Secretário. Jucesp nº 440.405/16-6 em 07/10/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

LCJ S.A.
CNPJ nº 02.225.165/0001-97 - NIRE 35.300.151.151

Extrato da Ata de Assembléia Geral Ordinária
Data/Hora/Local: 02/09/2016, às 10:30hs, sede social, SP/SP. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente-Léo Wallace
Cochrane Júnior; Secretária-Lenah Barrionuevo Cochrane Cutait. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (i)
Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referente ao exercício encerrado em 31/12/2015, estão
dispensadas as publicações consoante o disposto no artigo 294 da Lei 6.404/76, nova redação dada pela Lei 10.194/
2001; (ii) em razão da companhia não ter auferido lucro no exercício encerrado em 31/12/2015, não houve distribuição
de dividendos e constituição de reserva legal. Encerramento: Ata foi lida aprovada e assinada por todos os presentes.
SP,02/09/2016. Mesa:(aa) Presidente-Léo Wallace Cochrane Junior; Secretária-Lenah Barrionuevo Cochrane Cutait.
Acionistas Presentes: (aa) Leo Wallace Cochrane Júnior; Lenah Barrionuevo Cochrane Cutait e Liana Cochrane Miele,
p.p.Léo Wallace Cochrane Júnior. JUCESP nº 442.100/16-4 em 13/10/2016. Flávia R. B. Gonçalves-Secretária.

AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA. torna público que requereu na
CETESB a Renovação da Licença de Operação para, Comércio Varejista de Combustíveis
e Lubrificantes para Veículos, sito à Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 935. Jardim
Nossa Senhora de Fátima. Americana/SP.
AUTO POSTO NIGERIA LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia e
de Instalação nº 65000901 e requereu a Licença de Operação para, Comércio Varejista
de Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Avenida Emília Marchi Martini, nº
1.826. Jardim Soares. Mogi Guaçu/SP.
BRAS SULAMERICANA LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença de
Operação nº 72001778, válida até 14/10/2.020, para Fabricação de Máquinas para
Indústria de Bebidas, n.e. , sito à Rua Hum, nº 42. Condomínio Trade Hill. Vila Jovina.
Cotia/SP.
AUTO POSTO CORONEL LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Renovação da
Licença de Operação nº 45007186, válida até 17/10/2.021, para Comércio Varejista de
Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Rua Iliria, nº 105. Moinho Velho. São
Paulo/SP.
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO. torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação nº 15008245, válida até 14/10/2.021, para Comér-
cio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Avenida Salgado
Filho, nº 1.301. Centro. Guarulhos/SP.

J.P. MARTINS AVIAÇÃO LTDA, torna público que requereu na CETESB a Renovação da
Licença de Operação para manutenção de aeronaves, turbinas e motores de aviação,
sito à Av. Olavo Fontoura nº 780 - Santana - CEP 02012-021 - São Paulo /SP.

RADARO CROMEAÇÃO, GALVANIZAÇÃO E ESTAMPARIA LTDA - EPP, torna público que
requereu na CETESB a Licença Prévia para fabricação de peças estampadas de ferro e aço,
exceto utensílios domésticos, sito à Rua Colina de São Marcos, 82 - Palanque - São Paulo/SP.

NIQUELAÇÃO CROMAZINCO LTDA., torna público que requereu na CETESB a
Renovação da Licença de Operação para serviço de usinagem (torno, fresa, etc), sito
à Rua Templários, 246 - Vila Formosa - São Paulo/SP.

António Guterres,

novo secretário-geral da ONU.

O gabinete do porta-voz das Nações 
Unidas divulgou comunicado da 
“equipe de transição do secre-

tário-geral designado”, informando que 
o grupo será liderado pela sul-coreana 
Kyung-wha Kang. Vice de Guterres no 
Alto Comissariado das Nações Unidas 
para os Refugiados (Acnur), Kyung-wha 
Kang é atualmente vice-coordenadora 
para a ajuda de emergência e assistente 
do atual secretário-geral, Ban Ki-moon, 
para assuntos humanitários.

A equipe, que vai ajudar Guterres a se 
preparar para assumir a função em 1º de 
janeiro de 2017, inclui mais quatro pessoas, 
uma porta-voz e três conselheiros (dois 
homens e uma mulher). A porta-voz de 

Novo secretário-geral da ONU 
já tem equipe de transição

A pouco mais de dois meses de assumir a nova função, o secretário-geral eleito da Organização das 
Nações Unidas (ONU), António Guterres, já formou uma equipe de transição com cinco pessoas, entre 
elas o diplomata português João Madureira, que integra a missão permanente de Portugal na ONU
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U Guterres, pelo menos até o fi m do ano, 
será Melissa Fleming, dos Estados Uni-
dos, que também vem do Acnur, onde era 
chefe do Departamento de Comunicação 
e porta-voz.

Os demais conselheiros são Michelle 
Gyles-McDonnough (Jamaica), advogada e 
vice-diretora para a região Ásia-Pacífi co, e 
Radhouane Nouicer (Tunísia), com exten-
sa experiência como diretor do Acnur para 
a região do Oriente Médio e Norte da África 
e atualmente conselheiro para a crise hu-
manitária no Iêmen. “A equipe de transição 
vai dialogar com representantes da ONU, 
dos Estados-membros e da sociedade civil 
para garantir uma suave transição”, afi rma 
o grupo no comunicado (ANSA).  

A China inaugurou ofi cialmente, em 
25 de setembro, o maior radiotelescópio 
do mundo: sua antena tem um diâmetro 
de 500 metros, o que lhe dá uma área 
coletora de ondas de rádio mais de duas 
vezes superior à do radiotelescópio de 
Arecibo, em Porto Rico, agora o segundo 
maior.

O equipamento chinês, chamado 
FAST – sigla em inglês para Radioteles-
cópio Esférico de Quinhentos Metros 
de Abertura – vai vasculhar o espaço 
em busca de eventos astrofísicos, como 
pulsares e grandes explosões de rádio, 
e também de sinais de inteligência 
extraterrestre.

Além do tamanho recorde, FAST in-
corpora uma inovação inédita em seu 
design: seções de seu disco coletor podem 
ser deformadas, alterando a posição do 
foco do telescópio. Isso permite manter 
o foco apontado para uma mesma fonte 
por longos períodos de tempo, enquanto 
a Terra gira (Jornal da Unicamp).

O maior Radiotelescópio
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Segundo a Associação Brasileira de Energia Eólica 
(Abeeólica), a produção energética eólica deve chegar 
a 11 GW (gigawatt) este ano, perto da capacidade pro-

dutiva de 14 GW de Itaipu. O volume de energia da matriz 
eólica é sufi ciente para iluminar com folga duas das maiores 
cidades brasileiras, São Paulo (11,5 milhões de habitantes) 
e Salvador (2,8 milhões de habitantes). Para sustentar o 
crescimento, o setor vai demandar investimentos acima 
de 20 bilhões de reais, estima a associação. Atentos ao 
desenvolvimento das energias renováveis, mais empresas 
começam a atuar nesse mercado.

Até 2024, a estimativa é elevar a capacidade instalada 
de fonte eólica para 24 GW (quase duas Itaipu), de acordo 
com o Plano Decenal de Expansão de Energia do governo. 
Com sol e ventos abundantes o ano inteiro, o Brasil tem 
condições favoráveis para liderar a produção mundial de 
energias renováveis. Esse potencial tem sido mais bem 
aproveitado na geração de energia eólica, com criação de 
empregos e maior participação na matriz energética. 

Somente este ano, 50 mil empregos devem ser gerados 
no setor com a expansão operacional, de acordo com a 
Abeeólica. "Estamos falando de operários a gestores alta-

mente qualifi cados que serão necessários para sustentar 
esse crescimento", avalia Elbia Gannoum, presidente da 
Abeeólica.

Dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Am-
biente (Pnuma) revelam que os investimentos em energias 
renováveis no Brasil chegaram a sete bilhões de dólares 
em 2015 (ou quase 28 bilhões de reais, considerando o 
dólar a 3,9 reais de dezembro). A maior parte dos recursos 
foi destinada à produção de energia eólica (22 bilhões de 
reais), que adicionou mais dois GW (gigawatt) à matriz 
energética.

Outra fonte com grandes perspectivas é a de energia 
solar, que deve ganhar impulso nos próximos anos com 
o programa do governo de incentivo ao uso dessa fonte. 
Buscando incentivar a geração de energia solar fotovoltaica, 

o governo lançou em dezembro o Programa de Desenvol-
vimento de Geração de Energia (ProGD), que estimula os 
consumidores residenciais, comerciais e industriais a gerar 
a própria energia com base em fontes renováveis. 

A meta é contemplar 2,7 milhões de consumidores até 
2030, e fomentar R$ 100 bilhões em investimentos no perí-
odo. Em 2015, os projetos de energia solar receberam cerca 
de 2,5 bilhões de reais, segundo estatísticas da Pnuma.

De olho no potencial das energias renováveis, a usina 
de Itaipu tem desenvolvido projetos de integração de 
matrizes energéticas. "O ponto nevrálgico da ampliação 
da matriz solar é o armazenamento dessa energia. À noite 

Produção de energia eólica se 
aproxima do equivalente a uma Itaipu
O crescimento da geração de energia eólica no 
Brasil está fazendo com que o setor produza 
uma quantidade de eletricidade semelhante 
ao de Itaipu, maior usina do Brasil e segunda 
maior do mundo

e quando fi ca nublado, não 
tem luz", detalha Jorge Sa-
mek, diretor-geral brasileiro 
de Itaipu. Por isso, a usina 
desenvolve um projeto para 
integrar o abastecimento de 
energia solar com a fonte 
hidráulica, armazenada em 
reservatórios.

Quando não houver sol, a 
água estocada no reserva-
tório pode ser usada para 
gerar energia elétrica. "Ao 
contrário de outros países, 
o Brasil tem a vantagem de 
poder integrar duas fontes renováveis de energia", afi rma 
Samek. Outra solução desenvolvida por Itaipu é uma bateria 
de energia do tamanho de um contêiner, que funciona com 
diferentes fontes ao mesmo tempo, para uso em localidades 
remotas. O sistema pode ser carregado por energia solar e 
acionado quando não houver sol ou em horários de pico de 
consumo, quando a tarifa é mais cara. A usina de Itaipu ga-
nhou o Prêmio ECO em 2014 com práticas sustentáveis

Para Linda Murasawa, 
superintendente executiva 
de desenvolvimento susten-
tável do Banco Santander, 
a abundância de recursos 
naturais e a demanda por 
crescimento sustentável 
criam campo para o desen-
volvimento de projetos de 
energias renováveis. "Nos 
últimos cinco anos, fi nan-
ciamos cerca de 25 bilhões 
de reais em projetos eólicos 
que geraram cinco GW (giga-
watt) de capacidade instala-
da", disse a executiva.

O mercado de energia 
solar é outro segmento em 
que o Santander pretende 
aumentar sua participação. 
"Vemos boas perspectivas 
para o Brasil. Temos 60 

milhões de residências, e mesmo número de telhados que 
poderiam usar placas fotovoltaicas para captar energia do 
sol. Fora as indústrias, hospitais e escolas", detalha Linda. 
O Santander venceu dois prêmios ECO em 2015 e 2013. Na 
ultima edição, o banco foi premiado pelo fi nanciamento de 
projetos de energia solar para consumidores fi nais.

SAINT-GOBAIN
VIDROS S.A.

(“COMPANHIA”)
CNPJ/MF 60.853.942/0001-44 - NIRE 35.300.031.211

ATA DA 162ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2016

Data, Hora e Local: dia 28 de setembro de 2016, às 14:00 horas, na Avenida Santa
Marina, nº. 482, 3° andar, São Paulo, SP, CEP 05036-903. Mesa: Marlene Ayako Miwa
- Presidente; Noemia Aurea de Moraes – Secretária. Quorum: Acionistas representan-
do a totalidade do capital social, conforme disposto no parágrafo 4°, do artigo 124, da
Lei nº. 6.404/76. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da
companhia de R$371.158.763,03 (trezentos e setenta e um milhões, cento e cinquenta
e oito mil, setecentos e sessenta e três reais e três centavos), para R$528.772.594,12
(quinhentos e vinte e oito milhões, setecentos e setenta e dois mil, quinhentos e no-
venta e quatro reais e doze centavos), um aumento, portanto, de R$157.613.831,09
(cento e cinquenta e sete milhões, seiscentos e treze mil, oitocentos e trinta e um reais
e nove centavos), sem a emissão de novas ações; e (ii) a integralização do capital; e
(iii) alteração da redação do artigo 5º do Estatuto Social. Deliberações: Detidamente
discutido o assunto foi aprovada por unanimidade de votos: a. Aprovação do aumento
do capital social da Companhia, totalmente integralizado, de R$ 371.158.763,03 (tre-
zentos e setenta e um milhões, cento e cinquenta e oito mil, setecentos e sessenta e
três reais e três centavos), dividido em 209.460.245 (duzentos e nove milhões, quatro-
centas e sessenta mil, duzentas e quarenta e cinco) ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal para R$528.772.594,12 (quinhentos e vinte e oito milhões, setecen-
tos e setenta e dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e doze centavos), com
um aumento, portanto, de R$157.613.831,09 (cento e cinquenta e sete milhões, seis-
centos e treze mil, oitocentos e trinta e um reais e nove centavos), sem a emissão de
novas ações. Com o expresso consentimento do outro acionista, o qual renuncia a seu
direito de preferência na subscrição de novas ações, o presente aumento de capital é
totalmente subscrito pela acionista Verallia Italia S.p.A. (anteriormente denominada
Saint-Gobain Vetri S.p.A.); b. O capital é integralizado pela Verallia Itália S.p.A. medi-
ante a conversão em investimento de créditos oriundos de empréstimo externo detidos
contra a Companhia, sendo     41.700.000,00 (quarenta e um milhões e setecentos mil
euros) de principal e.  1.767.686,46 (um milhão, setecentos e sessenta e sete mil,
seiscentos e oitenta e seis euros e quarenta e seis centavos) de juros, totalizando,
portanto,   43.467.686,46 (quarenta e três milhões, quatrocentos e sessenta e sete
mil, seiscentos e oitenta e seis euros e quarenta e seis centavos) objeto de operações
simultâneas de câmbio celebradas com o Banco Itaú Unibanco S/A, à taxa de R$
3,6260 , conforme boletim de subscrição anexo à presente, que fica arquivado na sede
da Companhia; c. Em decorrência das deliberações ora tomadas, a redação do artigo
5º do Estatuto Social, passa a vigorar com a seguinte redação: “CAPITULO II – DO
CAPITAL – Artigo 5º - O capital da Companhia é de R$ R$528.772.594,12 (quinhentos
e vinte e oito milhões, setecentos e setenta e dois mil, quinhentos e noventa e quatro
reais e doze centavos), dividido em 209.460.245 (duzentos e nove milhões, quatrocen-
tos e sessenta mil, duzentos e quarenta e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal. § 1º - Os acionistas tem preferência para a subscrição das ações na
proporção das ações já possuídas anteriormente, ressalvada à Diretoria a faculdade
de colocar, junto a terceiros, as ações correspondentes aos acionistas que, por escri-
to, desistirem da sua preferência ou que, consultados por meio de carta, email ou fax,
não se manifestem dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da consulta.
§ 2º - A subscrição de ações do capital para integralização a prazo fica sujeita ao
pagamento inicial previsto na forma da lei, devendo o saldo ser pago nas condições
fixadas pela Diretoria, com anuência prévia do Conselho Fiscal se em funcionamento.”.
Encerramento e Lavratura da Ata: Todas as decisões foram unânimes. Não houve
mais temas a serem discutidos pela ordem do dia, e a assembleia foi encerrada com a
lavratura desta ata em livro próprio e sua assinatura pelos acionistas presentes. Cer-
tifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 28 de
setembro de 2016. Mesa: Presidente - Marlene Ayako Miwa; Secretária - Noemia Aurea
de Moraes. Acionistas: Verallia Italia S.p.A. p.p. Hugues Jacques Hubert Denissel;
Obale SAS p.p. Hugues Jacques Hubert Denissel. Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. JUCESP: Certifico o Registro sob o nº
441.582/16-3 em sessão de 11/10/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

A estratégia do Grupo AES, que atua em geração e 
distribuição hidrelétrica, é diversifi car sua produção de 
energia, para não fi car concentrada em apenas uma matriz 
energética. "Na AES Tietê, 30% de nosso portfólio será em 
energias renováveis, especialmente em eólica", segundo Ítalo 
Freitas, presidente da AES Tietê. A AES Eletropaulo, uma 
das empresas do grupo, venceu o Prêmio ECO em 2014 e 
2013 com projetos de sustentabilidade na gestão.

As fontes renováveis também geram inclusão social. Na 
Schneider Electric Brasil, o trabalho social em comunidades 
remotas só se tornou possível com a criação de produtos 
baseados em energia solar. "Pelo menos 1,5 milhão de 
pessoas ainda não tem acesso à energia. Nesses locais, 
levamos soluções de energia que vão de lanternas recarre-
gáveis por luz solar a geradores movidos à energia solar", 
disse Fernando Figueiredo, gerente de sustentabilidade e 
novos negócios da Schneider Electric Brasil. A Schneider 
venceu o Prêmio ECO em 2015, 2013 e 2012 com projetos 
de iluminação em comunidades isoladas.

Para Freitas, as fontes renováveis de energia ocuparão 
cada vez mais espaço na matriz energética e mudarão a 
forma de consumo. "No caso da energia solar, a procura vai 
aumentar quando os custos baixarem. Isso já vem aconte-
cendo com ganhos de escala e efi ciência. 

Hoje, um painel fotovoltaico tem 17% de aproveitamen-
to, mas chegará a 40% nos próximos vinte anos. Isso vai 
mudar o cenário energético, trazendo mais autoprodução 
e geração distribuída. Estaremos preparados para atender 
a esse novo mercado", afi rma.

Fonte: UDOP/ABEEólica
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Quatro ações que
todo responsável por

operações deve tomar para
aproveitar a retomada do
crescimento econômico

Depois do cenário 

político-econômico 

conturbado do primeiro 

semestre, começam 

a sair os primeiros 

indícios da tão 

esperada retomada do 

crescimento. De fato, 

ainda parece cedo para 

qualquer comemoração, 

e até o Banco Central 

está formalizando que 

as melhorias reais da 

economia dependerão 

da evolução do ajuste 

fi scal
 

Mas a verdade é que 
o mercado como um 
todo demonstra uma 

expectativa positiva com a 
redução das incertezas, in-
fl uenciada pela conclusão do 
processo de impeachment, que 
retira o aposto de Presidente 
Provisório, trazendo novos 
ânimos para o mercado, o qual 
dá sinais de aquecimento.

Se você atua na área de 
operações e, como a maioria 
do mercado, vem sofrendo nos 
últimos dois anos com restri-
ções orçamentárias e de inves-
timento, redução de quadro, e/
ou perda de profi ssionais chave 
devido às incertezas, é hora de 
se preparar para surfar uma 
nova onda de crescimento.

E nesta nova largada, seja 
ela gradual ou mais rápida, as 
empresas que tiverem suas 
operações melhor preparadas 
poderão sair na frente e ganhar 
espaço.

Mas como estar preparado 
para essa retomada, garan-
tindo a qualidade no provável 
aumento de demanda e apro-
veitando as oportunidades de 
ganho de efi ciência?

Claro que isto vai depender 
do tanto que você teve de aper-
tar o cinto, mas, de qualquer 
forma, a seguir listamos quatro 
ações que podem ajudar as 
áreas de operações a acelerar 
os resultados e colher os frutos 
dessa nova onda:

 
1. Faça uma força tarefa 

para redução do backlog:

O primeiro passo é ganhar 
um pouco de espaço de ma-
nobra para lidar com o cresci-
mento da demanda, e isto pode 
ser obtido através de uma força 
tarefa na redução do backlog 
(para quem não conhece o 
termo, são os incidentes ou 
requisições abertos que ainda 
não foram solucionados). Esta 
redução deve ser signifi cativa, 
preferencialmente superior a 
20%.

Quer uma dica? Criar uma 
campanha, com a participação 
dos líderes de forma exemplifi -
cativa, e uma possível premia-
ção para os top performers. 
O mais interessante é que 
estas forças tarefa permitam 
ainda identifi car alterações 
de comportamento a serem 
incorporadas no dia-a-dia. Por 
exemplo, tickets de resolução 
mais rápida, que devem ser 
trabalhados até o fechamento, 
sem chaveamento.

 
2. Invista na gestão de 

problemas e causa raiz:

A análise de causa raiz é uma 
prática que deve ser regular, 
mas poucas operações já a 

exploram em sua plenitude. 
Afi nal, entender a fundo as 
causas dos problemas que 
impactam a operação é a chave 
para evitá-los no futuro.

Uma atenção especial dos 
líderes e o deslocamento 
de excelentes técnicos para 
identifi car os problemas mais 
recorrentes e buscar uma re-
solução defi nitiva certamente 
traz resultados. E o momento 
pré-retomada, conciliando 
com a atenção da força tarefa 
no backlog, pode ser bastante 
oportuno.

 
3. Mantenha a equipe 

motivada

Isto tudo depende de uma 
equipe motivada. Pode parecer 
óbvio, mas nesse momento, 
dê atenção especial ao clima 
da sua organização. Se o cli-
ma já está bom, somente a 
preparação para a retomada 
pode ser sufi ciente para gerar 
o momentum necessário. Mas 
se o clima não estiver tão 
positivo, principalmente por 
conta da perda de profi ssio-
nais, um esforço extra será 
necessário. Muito cuidado no 
momento de repor as perdas, 
pois se neste momento forem 
trazidos profi ssionais de fora 
para as principais posições, a 
desmotivação pode aumentar. 
Algumas promoções recom-
pensando quem fi cou no barco, 
e com meritocracia percebida 
pela equipe, podem trazer 
um ânimo novo e motivação 
para todos. E neste caso você 
poderá até completar a equipe 
pontualmente com profi ssio-
nais de fora que tragam um 
ingrediente novo. De qualquer 
forma, lembre-se de comunicar 
muito claramente o que pre-
tende fazer, e como pretende 
fazer. Ter todos no mesmo 
barco será fundamental.

 
4. Esteja atento 

para a retomada dos 

investimentos

Estamos na reta fi nal do 
ano, e sempre há aquela “so-
bra de orçamento” que pode 
ser destinada aos projetos de 
rápido retorno e que já estão 
prontos. Possíveis candidatos 
são os quick wins ou fases ini-
ciais de projetos maiores, com 
escopo reduzido e objetivos 
claramente defi nidos. E para 
o orçamento 2017, certamente 
haverá uma grande disputa 
pela referência baixa gerada 
em 2016 e o represamento 
de vários projetos. Se você 
já prepara seus projetos com 
uma boa análise de retorno 
(ROI), não se esqueça de in-
cluir uma visão de retornos de 
curto e médio prazo, além das 
medidas para reduzir riscos 
de atraso ou de subutilização 
dos resultados. A redução da 
percepção de risco pode ser um 
importante diferencial neste 
momento.

Ninguém gosta de crise. 
Certamente passamos por situ-
ações que preferiríamos evitar. 
Mas como já disse Horácio, “O 
fracasso descobre o gênio; o 
sucesso esconde-o”.

Portanto, lembre-se: o mo-
mento de retomada pós crise 
é uma das grandes oportunida-
des para se destacar. E quem 
estiver melhor preparado, po-
derá colher os melhores frutos 
de curto e médio prazo.

 
(*) É sócio e COO da Icaro Tech.

Laerte Sabino (*)

TI
  

News@
Evento em SP discute segurança digital 
corporativa para PMEs

@Segundo o Sebrae, o Brasil tem mais de 6,4 milhões de 
empreendimentos, sendo que 99% deles são micro e pequenas 

empresas. Por terem tamanho e infraestrutura menores, nem todas 
conseguem se dedicar à proteção contra ataques cibernéticos.  
Esse dado é comprovado por uma pesquisa divulgada pela FIESP 
(Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). Em 2015, 59% 
dos ataques cibernéticos registrados no estado de São Paulo atingiram 
as fi nanças das empresas, sendo que mais de 60% desses atentados 
aconteceram em companhias de pequeno e médio porte. Com esse 
cenário perturbador, é mais do que necessário que as Pequenas e 
Médias Empresas comecem a se preocupar com sua segurança no 
mundo virtual. Pensando nesse público que o Congresso Security 
Leaders – maior evento da América Latina na área de Segurança da 
Informação e Risco – que será realizado em São Paulo entre os dias 
25 e 27 de outubro, terá uma programação especial (http://www.
congressosecurityleaders.com.br/sao-paulo).  

Aplicativo de aulas particulares facilita o encontro 
entre alunos e professores

@Com a aproximação de provas como Enem, PAS e Vestibular, 
a busca por aulas de reforços escolares se reduz a apenas indi-

cações, cursinhos ou classifi cados de sites e jornais. Esse processo 
demanda tempo do aluno para que sejam analisadas questões como 
os métodos do professor, a qualidade do ensino, distância e seguran-
ça. Pensando nisso, o aplicativo AulaUP foi lançado, em meados de 
setembro, como uma maneira de auxiliar neste processo de busca dos 
estudantes por docentes capacitados que estão próximos e também 
facilitar o pagamento - que é feito por cartão de crédito diretamente 
do app. A plataforma é inovadora no ramo da educação porque conecta 
alunos e educadores utilizando a ferramenta de geolocalização, que 
funciona com a identifi cação do IP, e é capaz de informar o país, a ci-
dade e o horário atual de onde se está e, assim, consegue de oferecer 
os serviços de aulas particulares de maneira fácil, segura e rápida. 
Em funcionamento no Distrito Federal, o aplicativo possibilita que o 
aluno solicite e tenha aulas de português, matemática, física, química 
e biologia em até duas horas. E conta com professores que atendem 
do ensino fundamental aí ensino médio, das 8h às 20h, por um valor 
pré-estabelecido de R$ 55 hora/aula.

A adoção da impressão digi-
tal pelo mercado gráfi co brasi-
leiro deixou de ser apenas uma 
tendência de mercado. Nos 
dias de hoje, principalmente 
devido à crescente demanda 
por serviços personalizados, 
de baixa tiragem e de alta ra-
pidez, o uso dessa tecnologia 
tem se tornado cada vez mais 
frequente. 

Com esse tipo de solução, 
é possível realizar serviços de 
impressões dos mais variados 
tipos e criar soluções através de mídias especiais, como papel 
transferque pode ser aplicadoem canecas, camisetas, azulejos e, 
até mesmo, em madeira. Há, ainda, a possibilidade de trabalhar 
com gramaturas diferenciadas de papéis, tipos e cores, com a 
garantia de uma impressão nítida e sólida.

Outros benefícios da impressão digital incluem:

Agilidade e simplicidade no processo de impressão

A impressão digital dispensa a produção de fotolitos ou chapas 
e tem o diferencial de personalização de impressões e rapidez 
na entrega dos trabalhos. Essa tecnologia, aliada à norma ISO 
12647-8, também permite realizar provas de impressão digital 
no mesmo equipamento da impressão fi nal, ou seja, é possível 
com um único equipamento atender demandas específi cas e 
comuns do dia a dia das gráfi cas.

Redução nos custos em tiragens reduzidas

Por ser um processo mais simples, esse tipo de impressão 
apresenta uma grande viabilidade econômica para pequenas 
tiragens. Pode-se imprimir apenas o que é necessário, garantindo 

serviços sempre atualizados e 
reduzindo, assim, desperdí-
cios com materiais.

Possibilidade de 

personalização de 

conteúdo

Com esse tipo de tecnologia, 
cada impresso pode ter conteú-
do diferente (dados variáveis), 
o que possibilita uma comuni-
cação individualizada. 

Vale mencionar, ainda, que, 
nesse segmento, um dos des-

taques são as impressoras LED que imprimem branco, como 
os modelos C711WT e C941DN da OKI Data. Entre todas as 
funções, essesequipamentossão bastante utilizados para mock-
ups de embalagens, provas, capas de livros, fotolivros, entre 
outros produtos. 

Com o toner branco, o processo para a confecção dos mate-
riais torna-se muito mais prático, substituindo processos como 
a serigrafi a. Já no mercado gráfi co, a inovação do toner branco 
contribui para a criação de uma ampla gama de produtos em 
diversos tipos de mídias, desde convites a embalagens. Utiliza-
se, para tanto,diversas mídias, com maior variedade de cores e 
a exclusiva impressão na cor branca.

Visto que os trabalhos e as demandas estão cada vez mais seg-
mentados e focados nainovação e no diferencial, as impressoras 
que atendem a baixa e média tiragenssurgem como uma ferra-
menta importante para criar novas oportunidades de negócios 
para as gráfi cas e birôs de impressão. A tendência do mercado 
é se diferenciar e, por isso, a escolha do melhor equipamento 
tornou-se essencial para o sucesso ao longo prazo.  

(Fonte: Vitor Takenaka é Analista de Produtos da OKI Data).

Impressão digital já é uma realidade 
no mercado gráfi co nacional

Gerenciar diversas contas nas redes sociais pode consumir 
muito tempo e energia. A especialista Camila Porto, cria-
dora do treinamento online Facebook Essencial, explica 

que existem dois perfi s de profi ssionais que precisam gerenciar 
muitas contas: o empreendedor que investe em todas as redes 
sociais possíveis para alavancar seu negócio, e o social media 
que precisa cuidar de diversos clientes. “De qualquer forma, é 
sempre vantajoso conhecer o máximo possível de ferramentas 
que podem facilitar a vida e otimizar o trabalho”, conta. A autora 
do livro Facebook Marketing lista 5 ferramentas importantes para 
diferentes objetivos.

1- BuzzSumo para ter ideias

Segundo Camila, de nada adianta querer produzir conteúdo 
nas redes sociais sem ter ideias. “A melhor forma de pensar no 
que produzir é analisando o que é mais compartilhado e já está 
repercutindo nas redes sociais”, explica. O melhor aplicativo para 
fazer isso é o BuzzSumo. “É só escrever a palavra-chave que vai 
ser utilizada, e ele indica os artigos mais compartilhados”, conta 
a especialista, que destaca que só por isso já é possível ter muitos 
insights de quais temas estão chamando mais atenção.

2- Hootsuite para gerenciar

Quando é necessário gerenciar diversas contas de diferentes 
redes sociais, o HootSuite é a ferramenta mais recomendada e 
utilizada. “A grande maioria dos profi ssionais de mídia social uti-

Cinco ferramentas que facilitam 
o trabalho e ajudam a ter mais 
resultados nas redes sociais

Especialista em Internet Marketing destaca cinco "salvadores da pátria" para quem precisa gerenciar contas 

nas redes sociais e voltar para casa mais cedo

liza o HootSuite, pois é uma forma prática de programar diversos 
posts, centralizar o conteúdo em um único ambiente e fi car de 
olho nas respostas e interações”, conta Camila.

3- Edgar para reciclar ideias

A ferramenta Edgar, segundo a especialista, é uma ótima forma 
de reciclar ideias. “Com ela, você consegue criar diferentes tipos 
de postagem em categorias diversas e programar a publicação”, 
explica. Camila conta que o interessante da ferramenta é que 
ela colocar a postagem recentemente publicada para ser publi-
cada novamente depois de algum tempo. “Se for utilizada com 
inteligência, essa opção permite repetir algumas publicações em 
horários diferentes e atingir o público de outra data”, explica, 
destacando que isso pode ser útil especialmente no Twitter.

4- Canva para criar imagens

Quem não tem habilidades em design ou tempo para produzir 
boas imagens pode usar o Canva. “É uma ótima opção para fazer 
imagens bonitas em pouco tempo, usando os diversos templates 
disponíveis”, conta Camila. “Um dia você vai precisar de um 
designer na sua equipe e uma identidade visual mais forte, mas 
o Canva é ótimo para quem ainda não pode fazer este investi-
mento”, alerta.

5- Word Swag para agilizar durante a correria

Por fi m, Camila sugere o aplicativo Word Swag, que permite 
editar textos em cima de fotos. “É uma excelente opção para 
quem quer fazer posts interessantes nas redes sociais durante um 
evento ou quando só tiver acesso ao celular”, indica, fi nalizando 
o caminho das pedras da produção de conteúdo de sucesso.

Westcon-Comstor lança programa 
de recompensa para canais

A Westcon-Comstor, distri-
buidor de valor agregado de 
soluções de tecnologia da in-
formação líderes em seguran-
ça, colaboração, redes e data 
centers, lança em outubro 
um programa de recompensa 
exclusivo para seus canais. A 
novidade, chamada Westcon-
Comstor Club, permitirá aos 
parceiros acumular pontos, 
que poderão ser trocados por 
prêmios.

A regra é simples: ao com-

prar produtos vinculados as 
campanhas promocionais com 
o selo Westcon-Comstor Club, 
o parceiro ganha e acumula 
pontos que podem ser trocados 
por centenas de produtos das 
marcas disponíveis no site www.
westconcomstorclub.com.br.

O site é vinculado a 485.000 
lojas, com enorme variedade de 
bens de consumo, e oferece re-
cursos como a criação de listas 
de desejos com as recompensas 
favoritas.
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3/aid — leg. 4/figa — open. 6/carona — jabuti. 9/americana — redentora.

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

Esta terça, o décimo nono dia da lunação é muito benéfi co para resolver assuntos sociais e familiares. Com a Lua 
em Gêmeos as 12h31m desta terça o dia é ótimo dia para divulgação de trabalhos. Fazer a propaganda de um tra-
balho ou serviço. As pessoas interessadas estarão mais receptivas e dispostas a negociar. Diversifi que os assuntos 
do trabalho ou dos estudos. Não se prenda muito num único assunto ou matéria. Será mais fácil executar tarefas 
simultaneamente. Projetos, ideias, conversas e planos se apresentam de forma mais engenhosa e produtiva do que 
questões de ordem prática.
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As pessoas interessadas estarão mais 
receptivas e dispostas a negociar. 
Diversifi que os assuntos do trabalho 
ou dos estudos. Durante todo o dia 
determinação e coragem, inclusive 
para recomeçar. À noite ainda 
ocorrem confusões nas relações, 
tanto sociais, amorosas e conjugais. 
77/377 - Laranja

Com o Sol em sua casa sete, poderá 
fi rmar importantes alianças, parce-
rias e sociedades. Com a Lua em 
Gêmeos a tarde há intensidade emo-
cional que pode aumentar as emo-
ções. De manhã confi ança e otimismo 
até com novos ganhos materiais ou 
fi nanceiros. 62/862 – Azul.

Período muito bom para mudar seus 
hábitos, fazendo alterações na sua 
rotina alimentar. O dia é animado, 
com maior confi ança e otimismo, fa-
zendo com que se procure o diálogo 
e soluções. Algo novo pode surgir 
dando oportunidade de se dedicar 
mais a sua carreira profi ssional. 
07/607 – Amarelo.

É momento de ampliação da sensi-
bilidade e da emotividade com a Lua 
em Gêmeos. Forte desejo de maior 
intimidade podendo iniciar namoro 
ou fi car com alguém atraente. Com 
o Sol na casa cinco pode retomar 
suas atividades profi ssionais com 
força total. 29/129 – Cinza.

O estimulo é muito forte para inten-
sas relações e diálogos produtivos 
pois com a Lua em Gêmeos a comu-
nicação está favorecida durante todo 
o dia. Lute por melhores condições, 
mas não cometa exagero no fi nal 
do dia e evite dívidas antecipadas. 
34/634 – Amarelo.

Um dia em que conviver com novos 
ambientes e conhecer outras pesso-
as e fazer amigos lhe fará muito bem 
nesta nova fase. À noite será melhor 
pegar leve. Será uma fase de certa 
indefi nição, as coisas parecem fi car 
nubladas e difíceis 90/490 – Verde.

A vitalidade e a disposição emocional 
ajudam nas suas atividades. Com 
empenho terá os resultados espe-
rados em breve. As transformações 
começam a se defi nir e o que foi 
iniciado se consolidará neste próximo 
mês de novembro, esteja preparado. 
43/443 – Verde.

Seja tolerante com as pessoas que 
não tem a mesma visão, evitando 
atritos, tanto no amor como nas 
amizades. A tendência é para o 
autodomínio em favor de objetivos 
estratégicos que desejamos alcançar 
neste fi nal de outubro. Com jeito 
poderá alcançar a satisfação de um 
dos seus desejos. 55/355 – Cinza.

Terá um envolvimento novo fora do 
seu ambiente. O dia será animado de 
astral elevado, confi ança, otimismo e 
as melhores perspectivas dando um 
bom entendimento.  Atitudes fi rmes 
e decisivas irão diminuir os proble-
mas que podem ocorrer e levar ao 
desânimo. 26/326 – Marrom.

Continua tendo chance de prosperar 
e melhorar sua condição de vida 
neste fi nal de ano. O maior prestígio 
pessoal dará chance de aumentar 
seus ganhos através do trabalho. 
Não desista de uma conquista que 
deseja, alcançará estabilidade que 
persegue há muito tempo, em breve. 
65/465 – Vermelho.

Grandes novidades e de renovação 
em atividades que envolvam bele-
za e diversão. O dia é bom para o 
trabalho, os negócios, bom para a 
saúde, mas não para os assuntos 
sentimentais. Está na hora de 
aprender mais, estabelecer novos 
contatos e ter uma nova visão da 
vida. 79/879 – Azul.

Este é o momento de melhorar a 
vida material. Não se descuide tanto 
daquilo que conquistou, procure 
conservar o que é seu, dando mais 
atenção a quem o ama. A vida sexual 
ganha novo ímpeto com aumento 
dos desejos através de fantasias que 
serão realizadas. 21/421 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 18 de Outubro de 2016. Dia de São Lucas, São Paulo da Cruz, e Dia 
do Anjo Eiael, cuja virtude é o alívio. Dia Internacional do Controlador de 

Vôo, Dia do Estivador, Dia do Pintor (de parede, de carro) e Dia do 

Médico. Aniversários: o cantor e guitarrista Chuck Berry que chega aos 90 
anos, o ator Jean Claude Van Damme que nasceu em 1960, a tenista Martina 
Navratilova que faz 50 anos e o ator Zac Afron que nasceu em 1987.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste grau possui determinação, fi rmeza e ambição. Ativo, 
com necessidade de enfrentar desafi os, gosta de se manter ocupado e normal-
mente se envolve em algum tipo de empreendimento. Capaz, trabalhador e 
responsável pode assumir cargos de autoridade. Procura sempre estabelecer 
bases bastante sólidas para seus empreendimentos e a ser muito exigente. 
Tende a se recuperar rapidamente das perdas e preparar-se pacientemente para 
novas conquistas. Dá uma importância muito grande à lealdade e, em geral, 
assume uma conduta geral sempre muito bem-humorada diante da vida. Sempre 
defende aquilo em que acredita e se coloca contra a ideia dos outros.

Simpatias que funcionam Para ter sor-

te e harmo-

nia no lar: Durante 1 mês, nas manhãs de quarta-feira, 
jogue 1 pitada de sal grosso em cada cômodo de sua 
casa, mas não deixe que ninguém veja. Enquanto isso, 
mentalize que está neutralizando todas as energias 
negativas. Reze 1 Pai-Nosso e 1 Ave-Maria, pedindo 
proteção e sorte para a sua família. Varra o sal grosso 
nas manhãs de quinta-feira e jogue no lixo.

Dicionário dos sonhos
CARRO – Dirigi-lo, vitória em trabalho árduo e difícil. 
Viajar, dirigir bem sua vida. Passear nele, prejuízos 
por excesso de confi ança. O carro tem como símbolo 
mudança, se no sonho estiver viajando por uma longa 
estrada. Sofrer acidentes sem fi car machucado, solu-
ção dos seus problemas e mudança para melhorar na 
vida. Números de sorte:  14, 22, 64, 67 e 86.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Noite autoral
Em 28 de outubro,  acontece 

noite autoral com o trio Falso 
Coral e com os cantores e 
compositores Silvia Sant’Anna 
e Gabriel Coelho. O grupo 
mineiro-paulistano Falso 
Coral lançou recentemente o 
EP “Folia e coleciona apresen-
tações pelo CCSP, Sensorial 
Discos e Elevado SP. Silvia 
Sant’Anna, por sua vez, se 
prepara para o lançamento do 
EP “Ninho”, que mescla can-
ções em inglês e português. O 
cantor e compositor Gabriel 
Coelho segue mostrando os 
pensamentos surgidos no 
escuro do seu quarto com o 
EP “Tempestade”.

Serviço: Grazie a Dio, R. Girassol, 67, Vila 
Madalena. Sexta (28) às 22h. Ingressos: R$ 
20 (antecipado) e R$ 25 (porta).

Internacional
Show do cantor inglês Jamie Cullum. O artista, 

que ganhou notoriedade com o álbum Twentyso-
mething, sobe ao palco  para apresentar releituras 

de clássicos da música, além das composições 
próprias que fazem dele um dos artistas mais 
respeitados da atualidade.

Serviço: Tom Brasil, R. Bragança Paulista, 1281, Santo Amaro. 
Sexta (21) às 22h. Ingressos: de  R$ 250 a R$ 480.

Walmir Borges

Com um nome consolidado no meio musical, o cantor, 
compositor e produtor Walmir Borges consegue imprimir 
sua marca de suingue, sofi sticação e modernidade mesmo 
quando faz releituras de antigos sucessos. É o que vai 
acontecer em sua apresentação no Bourbon Street, na 
qual fará uma homenagem a Djavan e contará, ainda, 
com a participação da cantora Luciana Melo.

Serviço: Bourbon Street Music Club, R. dos Chanés, 127, Moema, tel. 5095-
6100. Quinta (20) às 22h30. Ingresso: R$ 50.

Música caribenha
Havana Brasil, formada por alguns dos mú-

sicos mais renomados de São Paulo, apresenta 
um show que mistura os ritmos latinos com o 
tempero brasileiro. No repertório estão clássicos 
da música afro-cubana e caribenha como: “Oye 
como va” e “Guantanamera”, pérolas como: “Ten-
ga Fé” de Rubem Blades, “Mi Tierra” de Gloria 
Estefan, “Echale Limon”, de NG la Banda, além 
de releituras de músicas brasileiras com arranjos 
latinos para composições de Carlinhos Brown, 
Nando Reis, Marisa Monte, Dorival Caymmi, 
Pixinguinha, entre outros.

Serviço: Bourbon Street Music Club, R. dos Chanés, 127, Moema, 
tel. 5095-6100. Domingo (23) às 21h50. Ingresso: R$ 32. Havana Brasil

O espetáculo tem no elenco três atores com Síndrome de Down,

e discute questões como democracia e representatividade.

Inspirado no clássico 
infantil da escritora 
Ruth Rocha, o 
espetáculo “O Reizinho 
Mandão” volta a ser 
apresentado no mês 
das crianças

No elenco, estão os ato-
res Ariel Goldenberg e 
Rita Pook, do premiado 

fi lme “Colegas” e Joana Mo-
carzel, da novela “Páginas da 
Vida”. O espetáculo é pioneiro 
na diversidade e inclusão, 
protagonizado por três atores 
com síndrome de down. A obra 
ganhou o Prêmio Incentivo 
ao Teatro Infantil e Jovem do 
Estado de São Paulo 2015, nas 
categorias Melhor Atriz Coad-
juvante (Rita Pook) e Melhor 
Figurino (Luciano Ferrari), 
além da indicação de Melhor 
Direção para Roberto Lage. A 
montagem integra o “Projeto 
Ruth Rocha, 50 Anos, A Aven-
tura de Ler”, que comemora 
o cinquentenário da escritora. 
Na peça depois da morte de 
um rei bondoso e justo, assu-

Especial
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me o trono o seu fi lho, mimado 
e mandão. Além de criar leis 
absurdas, seu autoritarismo 
faz o povo literalmente perder 

a voz. Democracia e liberdade 
são questões presentes na obra, 
que levanta a importância de 
politizar os pequenos desde a 

infância.

Serviço: Instituto Itaú Cultural, Av. 
Paulista, 149, Bela Vista, tel. 2168-1700. Sá-
bados às 16h. Entrada franca. Até 30/10.

Samba
Divulgação

JESUS E PAZ

“Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como o mundo 
a dá...” – Jesus. (João, 14:27.)
A paz do mundo costuma ser preguiça rançosa.
A paz do espírito é serviço renovador.
A primeira é inutilidade.
A segunda é proveito constante.
Vejamos o exemplo disso em nosso Divino Mestre.
Lares humanos negaram-lhe o berço.
Mas o Senhor revelou-se em paz na estrebaria.
Herodes perseguiu-lhe, desapiedado, a infância tenra.
Jesus, porém, transferindo-se de residência, em favor do apostolado 
que trazia, sofreu, tranqüilo, a imposição das circunstâncias.
Negado pela fortuna de Jerusalém, refugiou-se, feliz, em barcas pobres 
da Galiléia.
Amando e servindo os necessitados e doentes recebia, a cada passo, os 
golpes da astúcia de letrados e casuístas de teu tempo; contudo, jamais 
deixou, por isso, de exercer, imperturbável, o ministério do amor.
Abandonado pelos próprios amigos, entregou-se serenamente à prisão 
injusta.
Sob o cuspo injurioso da multidão foi açoitado em praça pública e 
conduzido à crucifi cação, mas voltou da morte, aureolado de paz 
sublime, para fortalecer os companheiros acovardados e ajudar os 
próprios verdugos.
Recorda, assim, o exemplo do Benfeitor Excelso e não procures segu-
rança íntima fora do dever corretamente cumprido, ainda mesmo que 
isso te custe o sacrifício supremo.
A paz do mundo, quase sempre, é aquela que culmina com o descanso 
dos cadáveres a se dissociarem na inércia, mas a paz do Cristo é o 
serviço do bem eterno, em permanente ascensão.

Livro Palavras de Vida Eterna – F. C. Xavier
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: RODRIGUES LIBÓRIO PENHA, solteiro, repositor, nascido em Una - BA, 
aos 19/03/1990, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio-
nor Gomes Penha e de Janice Santos Libório; A pretendente: CLAUDINEIA PEREIRA 
MEDINA, solteira, assistente administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 13/05/1984, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Honorato Medina 
e de Edite Pereira Medina.

O pretendente: EZEQUIEL LUCIO DA SILVA, solteiro, analista administrativo, nascido 
em São Paulo - SP, aos 04/08/1994, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de José Lucio da Silva e de Maria das Merces Silva; A pretendente: EVELYN 
ARRUDA GOMES, solteira, promotora de vendas, nascida em São Paulo - SP, aos 
25/02/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Divino Peres 
Gomes e de Luciana Arruda Cordeiro.

O pretendente: HUGO LEONEL LOPES, solteiro, vendedor, nascido em São Paulo - SP, 
aos 03/02/1995, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio 
Augusto de Figueiredo e de Catia Regina da Silva Lima; A pretendente: GEANNI JOSECKA 
DE SOUZA SANTOS, solteira, vendedora, nascida em Osasco - SP, aos 14/02/1990, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jaelson João dos Santos 
e de Vandecleide Gomes de Souza.

O pretendente: ELTON ADELINO DE SOUSA, solteiro, estagiário, nascido em São 
Gonçalo - RJ, aos 12/11/1994, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Edmilson Adelino de Sousa e de Rita de Cácia de Sousa; A pretendente: TU-
ANY CAROLINE DOS SANTOS, solteira, recepcionista, nascida em São Paulo - SP, 
aos 17/01/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luciana 
Cristina dos Santos.

O pretendente: JOSÉ ANTONIO DA SILVA, divorciado, técnico em instrumentos musicais, 
nascido em São Paulo - SP, aos 07/09/1981, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Euzebio da Silva e de Iracema Ferreira da Silva; A pretendente: 
FERNANDA APARECIDA MEDEIROS PEREIRA, solteira, monitora, nascida em Juqui-
tiba - SP, aos 20/01/1991, residente e domiciliada em São Lorenço da Serra - SP, fi lha 
de José Roberto Pereira e de Silvia de Medeiros Pereira.

O pretendente: NELSON MAGALHÃES DE SOUZA, solteiro, operador de tráfego, nascido 
em São Paulo - SP, aos 23/12/1981, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de José Magalhães de Souza e de Benvinda Marques de Souza; A pretendente: 
FABIANA GONÇALVES DE SOUSA, solteira, professora, nascida em São Paulo - SP, 
aos 28/12/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos 
Gonçalves Santos e de Zenilda Maria de Sousa Silva.

O pretendente: PAULO CRISTIANO SILVA DA CRUZ, solteiro, mecânico, nascido em 
Salvador - BA, aos 27/06/1971, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Paulo Julio da Cruz e de Maria Oliveira da Silva; A pretendente: VANESSA 
BARROS DE LIMA, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 08/03/1983, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdecy Taveira de Lima e de 
Valneide Souza Barros.

O pretendente: ADAUTO CARLOS BARBOSA, solteiro, técnico de tratamento de en-
fl uente, nascido em Cotia - SP, aos 25/08/1983, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Adeladio Olegario Barbosa e de Gileuza Maria dos Santos Barbosa; 
A pretendente: LUCILENE GOMES DA SILVA, divorciada, auxiliar de serviços gerais, 
nascida em Distrito Catimbau, Município Buique - PE, aos 26/06/1981, residente e do-
miciliada neste distrito, Vila das Belezas, São Paulo - SP, fi lha de Eloi Gomes da Silva e 
de Maria Beserra da Silva Gomes.

O pretendente: RAFAEL GONÇALVES DA SILVA, solteiro, ajudante de gesseiro, nascido 
em Ibiúna - SP, aos 09/10/1993, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Severino Simeão da Silva e de Vera Lucia Gonçalves; A pretendente: EDINILMA 
NASCIMENTO SILVA, solteira, atendente, nascida em Mombaça - CE, aos 08/08/1988, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ednilton Oliveira Silva e 
de Silma Nascimento Silva.

O pretendente: MARIO PEREIRA DOS SANTOS, solteiro, vendedor, nascido em Feira 
de Santana - BA, aos 14/09/1987, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Maria das Dores Pereira dos Santos; A pretendente: THAIZE ALMEIDA, solteira, 
maquiadora, nascida em Olinda - PE, aos 14/09/1992, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Lenilça Almeida dos Santos.

O pretendente: JOSEMAR RAMOS DE ARAUJO, solteiro, porteiro, nascido em São 
Paulo - SP, aos 24/02/1986, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Josafa Pereira de Araujo e de Maria de Lourdes Ramos; A pretendente: ALESSANDRA 
DO NASCIMENTO, solteira, esteticista, nascida em São Paulo - SP, aos 22/01/1981, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Bernardo do Nasci-
mento e de Rita Francisca do Nascimento.

O pretendente: SEVERINO ALVES CORREIA, divorciado, vigilante, nascido em Itambé - 
PE, aos 13/12/1964, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Otavio 
Alves Correia e de Maria Ana da Conceição Correia; A pretendente: ELAINE CRISTINA 
DE OLIVEIRA SILVA, divorciada, balconista, nascida em Timbaúba - PE, aos 26/07/1977, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino Veloso da Silva 
e de Estela Barbosa de Oliveira Silva.

O pretendente: PAULO MIGUEL PINHEIRO DA SILVA, solteiro, administrador de empre-
sas, nascido em São Paulo - SP, aos 25/12/1961, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Cascimiro da Silva e de Zefi nha da Silva; A pretendente: 
EDVÂNIA PEREIRA GONÇALVES, solteira, professora, nascida em Juazeiro do Norte - 
CE, aos 19/06/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Pereira Gonçalves e de Maria Marlene Gonçalves.

O pretendente: FELIPE MATOS BARBOSA, solteiro, barman, nascido em São Paulo - SP, 
aos 28/08/1984, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Tadeu 
Barbosa e de Ana Maria de Matos; A pretendente: ANDREZZA CRISTIANE ALVES DA 
SILVA, solteira, do lar, nascida em Recife - PE, aos 13/04/1978, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Osni Lima da Silva e de Ledjane Alves da Silva.

O pretendente: JARDEL FRANK BARBOSA DOS SANTOS, divorciado, vendedor, 
nascido em Campina Grande - PB, aos 20/06/1973, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de João Barbosa dos Santos e de Maria de Fátima Lucas Santos; 
A pretendente: ELIANE LEANDRO FERREIRA, solteira, vendedora, nascida em Duque 
de Caxias - RJ, aos 08/04/1973, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Manoel Leandro Ferreira e de Iraci Marinho Ferreira.

O pretendente: CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, motorista, nascido 
em São Paulo - SP, aos 12/08/1988, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Silvair Fernandes de Oliveira e de Vamilda dos Santos de Oliveira; A pretendente: 
DAYANE BATISTA ANJOS DA SILVA, solteira, analista de seguros, nascida em São 
Paulo - SP, aos 12/01/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Rogerio Anjos da Silva e de Irani Batista da Silva.

O pretendente: ADILSON PEREIRA DA CONCEIÇÃO, solteiro, montador, nascido em 
São Paulo - SP, aos 29/09/1986, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Antonio da Conceição e de Elza Santana da Conceição; A pretendente: LAUANA 
SARA ALVES DA SILVA, solteira, operadora de loja, nascida em São Paulo - SP, aos 
09/03/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Pereira 
da Silva e de Lourença Alves Viana e Silva.

O pretendente: MARCOS ANTONIO VASCONCELLOS, divorciado, vendedor, nascido 
em Nova Guataporanga - SP, aos 12/08/1968, residente e domiciliado em Nova Odes-
sa - SP, fi lho de Herneni Vasconcellos e de Cicera Alves Vasconcellos; A pretendente: 
ODETE MOREIRA, divorciada, administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, 
aos 18/09/1968, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Expedito 
Francisco Moreira e de Maria do Carmo Moreira.

O pretendente: GERALDO ALVES ANDRADE, solteiro, frentista, nascido em Jacare dos 
Homens - AL, aos 16/12/1968, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
João Alves Andrade e de Maria Leonia Andrade; A pretendente: LUCELSA DOS SANTOS, 
solteira, do lar, nascida em Jacare dos Homens - AL, aos 02/10/1979, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Amancio Sobrinho e de Maria das Neves.

O pretendente: MARINALDO DO VALE PEREIRA, divorciado, policial militar, nascido em 
Caruaru - PE, aos 03/04/1977, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de José do Vale Pereira e de Josefa Felipe Pereira; A pretendente: JESSICA SOARES 
DOS SANTOS, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 18/06/1995, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Welton Mendes dos Santos e de 
Maria Jose Soares Neta Santos.

O pretendente: SIVONEI MARTINS DOS SANTOS, solteiro, pintor de construção civil, 
nascido em Juazeiro - BA, aos 30/12/1974, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Francisco Martins dos Santos e de Raimunda Maria dos Santos; A 
pretendente: VALDENICE MARIA GONÇALVES OLIVEIRA, viúva, copeira, nascida em 
Itamaraju - BA, aos 23/06/1959, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Valdomiro José Gonçalves e de Maria Francisca de Jesus.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE DE ARRUDA, solteiro, técnico eletrônico, nascido 
em Santo André - SP, aos 18/11/1992, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Severino José de Arruda e de Clotilde Santina de Moura de Arruda; A pre-
tendente: BRUNA CAMARGO CONSTANTINO, solteira, recepcionista, nascida em São 
Paulo - SP, aos 24/07/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Paulo Constantino e de Valéria Aparecida de Camargo Constantino.

O pretendente: RICHARD SILVA CUNHA, solteiro, agente comercial, nascido em São 
Paulo - SP, aos 08/05/1983, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de José Silvestre da Cunha Filho e de Quiteria Pereira da Silva Cunha; A pretendente: 
CAMILA MARÇAL MATOS, solteira, professora, nascida em São Paulo - SP, aos 
23/03/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz José 
Matos e de Vanderlea Mateus Marçal Matos.

O pretendente: BRIAN JUDICE, solteiro, chapeiro, nascido em São Paulo - SP, aos 
15/01/1995, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Judice 
da Silva e de Patricia Borges de Sousa; A pretendente: MARCELA JUREMA FLO-
RENCIO, solteira, cozinheira, nascida em São Paulo - SP, aos 03/10/1981, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adevarde Florencio e de Raimunda 
Pereira Florencio.

O pretendente: ERICK HENRIQUE GIOPATO SOUSA, solteiro, auxiliar de cozinha, 
nascido em São Paulo - SP, aos 17/04/1988, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José de Sousa Pinto e de Eliete Giopato Sousa Pinto; A pretendente: 
NATALIA SANTOS SILVA, solteira, auxiliar de cozinha, nascida em Senhor do Bonfi m - 
BA, aos 26/12/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Clovis 
José da Silva e de Neide Marques da Silva.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: MAURO SUNAO TAKEMOTO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
telecon, nascido em São Paulo - SP (Registrado em Ferraz de Vasconcelos - SP), no dia 
(22/09/1980), residente e domiciliado em Mogi das Cruzes - SP, fi lho de Cadio Takemoto 
e de Yoshiko Hoshishima Takemoto. A pretendente: EVELIN DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (14/08/1978), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Benedito Claudio dos Santos e de 
Maria de Lourdes Santos. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço do município 
de Mogi das Cruzes, neste Estado, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: ALEX SABINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar geral, 
nascido Jurema - PE, no dia (21/08/1983), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Luiz Sabino da Silva e de Maria Aparecida Sabino da Silva. A pretendente: KARINE 
FRANCES ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida 
em Vespasiano - MG, no dia (14/11/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Francisco Cardoso de Araujo e de Maria Lucia dos Santos Araujo.

O pretendente: HAASTÁRI MARIO DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia (14/09/1996), residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edmilson de Jesus e de Josilene Maria de Jesus. A 
pretendente: EGLE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, 
nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (28/01/1994), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Cintia dos Santos.

O pretendente: JOSÉ TOBIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão cozinheiro, 
nascido em Cariús - CE, no dia (18/04/1975), residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Francisco Vicente da Silva e de Antonia Tobias de Paula. A pretendente: 
ANTONIA SÔNIA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida 
em Cariús - CE, no dia (10/11/1978), residente e domiciliada  neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Silvestre Carlos da Silva e de Antonia Pereira da Silva.
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: ROBERTO TEODÓSIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido 
em Coremas - PB, aos 25/12/1973, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Francisco Teodósio da Silva e de Maria Ana da Silva; A pretendente: JOSIVANE 
MARIA DA SILVA, brasileira, solteiro, do lar, nascida em Bom Jardim - PE, aos 06/11/1983, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Josefa Maria da Silva.

O pretendente: CRISTIANO BARROS BATISTA, solteiro, segurança, nascido em São 
Paulo - SP, aos 03/04/1982, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de João Corrêa Batista e de Maria Creuza de Souza Batista; A pretendente: ANA PAULA 
JESUS DE LIMA, solteira, aposentada, nascida em São Paulo - SP, aos 05/03/1977, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adelson Ferreira de Lima 
e de Vera Lucia Jesus de Lima.

O pretendente: ILSON ROQUE ALBARELLO, brasileiro, solteiro, sushiman, nascido em 
Palmitinho - RS, aos 19/05/1975, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Aquilino Albarello e de Regina Maria Albarello; A pretendente: ELISANDRA DA 
COSTA, brasileira, solteiro, sushiman, nascida em Palmitinho - RS, aos 15/10/1985, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Dealmo da Silva Costa e 
de Lourdes de Queiróz Costa.

O pretendente: WELLINGTON VIEIRA DA SILVA, solteiro, porteiro, nascido em São 
Miguel dos Campos - AL, aos 22/03/1988, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Geraldo Vieira da Silva e de Ana Maria dos Santos da Silva; A pre-
tendente: SILVANA MARIA DE OLIVEIRA, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, 
aos 21/05/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nilson 
Gonçalves de Oliveira e de Maria Lúcia da Silva Oliveira.

O pretendente: MARCIO RIBEIRO MARQUES, brasileiro, solteiro, corretor de imóveis, 
nascido em São Paulo - SP, aos 27/11/1984, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Almerindo Marques e de Joselita Ribeiro da Silva; A pretendente: 
MARIA LIDIANE ARAUJO, brasileira, divorciada, cozinheira, nascida em Cruz - CE, 
aos 19/10/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo 
Teixeira de Araujo e de Maria Irene de Araujo.

O pretendente: VALMIR SOUZA DE OIIVEIRA, divorciado, motorista, nascido em São 
Paulo - SP, aos 20/02/1974, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Izaulino Rodrigues de Oliveira e de Joanita Souza de Oliveira; A pretendente: CRIS-
TIANE MIRANDA DA ROCHA, divorciada, passadeira, nascida em São Paulo - SP, aos 
10/06/1977, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jacinto Mariano 
da Rocha e de Maria Miranda da Rocha.

O pretendente: EMERSON PEREIRA DA SILVA, solteiro, polidor de autos, nascido em 
Praia Grande - SP, aos 17/06/1995, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Jose Fernando da Silva e de Rosangela Pereira da Silva; A pretendente: 
DEBORA CABRAL DA SILVA PAULINO, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, 
aos 31/10/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Itamar 
Paulino e de Katia Cabral da Silva Paulino.

O pretendente: ELIZEU DOS SANTOS PEREIRA, solteiro, pedreiro, nascido em Serra 
Preta - BA, aos 05/02/1992, residente e domiciliado e odmiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Edezio Nunes Pereira e de Maria Ilda dos Santos Pereira; A preten-
dente: LUCINÉIA RESSURREIÇÃO LIMA, solteira, vigilante, nascida em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 20/09/1977, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Silva Lima e de Antonieta da Ressurreição Lima.

O pretendente: FABIO JOSE DA COSTA, divorciado, pintor de autos, nascido em São 
Paulo - SP, aos 08/02/1975, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Jose Leonor da Costa e de Maria Salete da Conceição; A pretendente: ESTEFÂNIA RO-
DRIGUES JARDIM, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 11/01/1989, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Rodrigues Jardim.

O pretendente: MARCOS APARECIDO TOZETI, divorciado, vendedor, nascido em Florida 
Paulista - SP, aos 24/08/1967, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Americo Tozeti e de Maria de Lourdes de Souza Tozeti; A pretendente: VANESSA 
FERREIRA DA SILVA, solteira, cuidadora, nascida em Jacobina - BA, aos 03/12/1982, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ildenor Ferreira da Silva 
e de Vanilde Josefa da Silva.

O pretendente: LEONARDO LACERDA DE MOURA, solteiro, estudante, nascido em São 
Paulo - SP, aos 07/05/1995, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Benedito Lacerda de Moura e de Francisca de Sousa Moura; A pretendente: MARIA 
DE FATIMA DE MOURA LACERDA, solteira, operadora de telemarketing, nascida em 
Pombal - PB, aos 29/03/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Pedro de Sousa Lacerda e de Luzinete de Moura Lacerda.

O pretendente: FABIO DA SILVA MENA, solteiro, motorista, nascido em São Paulo - SP, 
aos 28/01/1977, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cristobal 
Mena Gonzalez e de Sueli Aparecida da Silva; A pretendente: MARCELA RODRIGUES 
GONÇALVES VIEIRA, solteira, cuidadora, nascida em São Paulo - SP, aos 16/11/1986, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Rodrigues Vieira e 
de Maria das Graças Gonçalves Vieira.

O pretendente: JOSÉ VALTER DA SILVA, divorciado, zelador, nascido em Guarulhos - SP, 
aos 10/12/1963, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio 
Caetano da Silva e de Iracema Baccarini da Silva; A pretendente: MARISA REGINA 
FERNANDES, divorciada, cabeleireira, nascida em Dom Silvério - MG, aos 06/05/1968, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Raimundo Fernandes 
e de Conceição de Souza Fernandes.

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 
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Ainda lembro a 

primeira grande 

empresa que nos 

procurou solicitando 

a implantação de um 

Programa de Mentoring. 

O cliente conhecia o 

Programa da Academia 

de Coaching Integrativo 

que desde 2014 mentora 

profi ssionais na área de 

Coaching

Na ocasião, o objetivo da 
empresa era preparar 
diretores para mento-

rar novas lideranças femininas. 
O programa foi um sucesso, 
considerando que a metodo-
logia é um excelente recurso 
para o desenvolvimento de 
líderes, solidifi cação da cultura 
empresarial e o processo de 
sucessão.

Uma outra experiência que 
tem sido marcante é a im-
plantação e coordenação do 
Programa de Mentoring no 
IBCPF (Instituto Brasileiro de 
Certifi cação de Profi ssionais 
Financeiros), que possui em 
torno de três mil associados. 
Entendendo que a ferramen-
ta amadurece o profi ssional, 
transformando-o numa pessoa 
mais consciente, capaz de cres-
cer e de se habilitar a assumir 
novos desafi os, garantindo a 
perenidade da cultura de uma 
organização ou mercado, como 
é o caso do IBCPF.

Mentoring é uma ferramenta 
que demanda baixos investi-
mentos. Tendo como base a 
troca, na qual o estímulo maior 
é que cada indivíduo se apro-
prie de sua própria história, de 
sua biografi a e de seu projeto 
de vida, características pri-
mordiais para o terceiro setor. 
Então, defi nimos em parceria 
com o Instituto Filantropia le-
var essa metodologia para esse 
público a partir desse mês. 

Uma das principais caracte-
rísticas do mentoring é o de-
senvolvimento de uma parceria 
entre mentor e mentorado 
com vistas ao desenvolvimento 
mútuo, na qual os dois cres-
cerão profi ssional e pessoal-
mente. Nesse processo, são 
identifi cadas oportunidades 
de aprendizagem e lacunas 
no desenvolvimento a serem 
exploradas. 

É uma forma das organiza-
ções redistribuírem interna-
mente, de maneira organizada, 
o capital intelectual do qual 
dispõem. Em outras palavras, 
consiste na troca dos conhe-
cimentos que acumularam ao 
longo de sua trajetória, mui-
tas vezes em um desafi ador 

processo de erros e acertos, 
entre os seus colaboradores 
mais experientes e aqueles 
que iniciam suas carreiras, ou 
acabaram de ascender a novas 
responsabilidades. 

O mentoring também pode 
ocorrer fora das organizações, 
de forma profi ssional ou não. 
A periocidade dos encontros 
é combinada entre mentor e 
mentorado, sendo que num 
Programa de Mentoring for-
mal, os encontros costumam 
ocorrer mensalmente e ter 
duração de um ano.

No primeiro momento do en-
contro, que costuma ter dura-
ção média de noventa minutos, 
o mentor escuta o relato, num 
segundo momento o mentor 
oferece as possibilidades. Em 
seguida, mentor e mentorado 
defi nem quais as melhores al-
ternativas de ação. No quarto 
momento formula-se uma ação 
concreta, com previsão de data 
e local para acontecer, assim 
como o resultado esperado. No 
quinto momento do encontro 
de mentoring ocorre uma reca-
pitulação de toda a conversa, 
uma avaliação dos pontos que 
foram discutidos e a reafi r-
mação da ação combinada. 
A sugestão para a fi nalização 
fi ca por conta da elaboração da 
pauta do próximo encontro. 

Mentores orientam e en-
sinam, são uma espécie de 
mestres, pessoas com ampla 
experiência em determinada 
área. O conceito tradicional 
de mentor é alguém mais 
experiente na empresa ou 
segmento, que demonstre 
interesse e disposição para 
colaborar no avanço da carreira 
de principiantes.  

Finalizo por aqui com alguns 
dos questionamentos que 
costumo fazer para as pessoas 
que me perguntam se possuem 
perfi l para Mentor....  
 • Qual sua área de excelên-

cia? 
 • Você tem clareza dos re-

sultados entregues nessa 
área?

 • Consegue transformar 
em aprendizagem suas 
conquistas e desafi os? 

 • Você já sentiu vontade de 
colaborar de forma genuí-
na com a jornada de outra 
pessoa?

(*) - Fundadora da Academia de 
Coaching Integrativo, sócia-diretora 

da GFAI Coaching, coordenadora 
da Academia de Planejamento 

Financeiro, palestrante,
mentora e coach. 

Enfi m, 
o que é 
mentoring?

Coordenação: Lilian Mancuso e Rebeca Toyama

Reencantando 
Empresas

Colabore com nossa coluna: reencantandoempresas@netjen.
com.br

Rebeca Toyama

Para anunciar nesta coluna ligue (11) 3106-4171 e fale com Lilian Mancuso.

Rebeca Toyama (*)

Mancuso e Rebeca Toyama

Edital de Citação Prazo 30 dias Processo nº 0002108-10.2011.8.26. 0004 MM. Juiz de Direito da 
4º VC do Foro Regional IV – Lapa/SP. Dr. Luiz Fernando Silva Oliveira, na forma da lei. Saber á 
Victor Jasgovicius Filho, CPF/MF Nº 017.405.628-10 que União Social Camiliana, lhe ajuizou ação 
Monitória para cobrança de R$ 7.321,23, (Fevereiro/2011), refe rente as cinco mensalidades ven-
cidas e não pagas do período de fevereiro a junho de 2016  do contrato de prestação de serviços 
educacionais firmado entre as partes e não cumprido. Estando o requerido em lugar ignorado, foi 
deferida a sua citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague 
o débito (ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento), ou embarque a ação, 
sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo (art. 701 do NCPC). Presumindo-
-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Será o presente edital, afixado e publicado. 
São Paulo, 20 de Julho de 2016.                                                                                   18 e 19/10

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0015992-52.2010.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional I-Santana, Estado de S/P, Dr (a). Daniela Claudia Herrera Ximenes, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Antonio Rodrigues Peres Alcantara, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Sumário, por parte de Sociedade Beneficiente São Camilo, alegando em sín-
tese: o recebimento da quantia de R$ 1.115,14 referente ao termo de responsabilidade que assumiu 
com a autora, sobre a notas fiscais de serviços prestados e não pagos, decorrente de atendimento 
médico-hospitalar prestados pela autora ao réu. Encontrando o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinado a sua citação, por edital, para os atos e termos da ação proposta. Não sendo contestada 
a ação, presumir-se- ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s) 
autor(a)(es) . 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 25 de agosto de 2016.                                                                 18 e 19/10

Edital de Intimação Prazo 20 dias Proc. 0218360-44.2010.8.26.0100.  O Dr. Rodrigo Ramos, Juiz de 
Direito da 4º VC do Foro da Capital – SP. Faz Saber a Claudia Valéria De Azevedo, RG 24.866.342-2, 
CPF Nº 142. 248. 768-76, que nos autos da ação Monitória, requerida por União Social Camiliana, 
foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 10.784,51, que 
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer 
impugnação no prazo de 15 dias. Será presente o edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 10 de Agosto de 2016.        18 e 19/10

Edital de Citação Prazo de 15 dias. Processo Nº 1001976-48.2016.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ª VC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Rochelly Ferreira dos Santos, CPF 376.141.738-13, RG 480993324, que lhe 
foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, objetivando o recebimento 
da quantia de R$ 4.259,21, referente contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre 
as partes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 22 de setembro de 2016.                                                      18 e 19/10

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002816-73.2016. 8.26. 0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 13ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Carlos Eduardo Prata-
viera, na forma da Lei, etc. Faz Saber á Karina De Souza Barros, RG Nº 40.822.371-6, CPF/MF Nº 
229.993.148-17, que lhes foi proposta ação Monitória por Instituição Educacional Prof. Pasquale 
Cascino, objetivando o recebimento da quantia de R$ 8.506,65, 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 edital afixado e publicado na forma da lei. 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.                                                             18 e 19/10

WUPA BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. torna público que requereu na
CETESB de Forma Concomitante a Licença Prévia e de Instalação, para Fabricação de
Guarda-Chuvas e Similares, sito à Rua Joaquim Pedroso Alvarenga, nº 820. Itaici.
Indaiatuba/SP.
EDITORA FONTANA LTDA. torna público que requereu na CETESB de Forma Concomitante
a Licença Prévia e de Instalação para Gráfica, Impressão de Revistas e outros Perió-
dicos sob encomenda, sito à Estrada Cipriano Perobelli (Jar-363), nº 3.751. Maracanã.
Jarinu/SP.

BALIX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI. torna público que recebeu da CETESB
a Renovação da Licença de Operação nº 18002634, válida até 04/10/2.019, para
Preservação do Pescado (Peixes, Crustáceos e Moluscos), sito à Rua Dona Amélia
Leuchtemberg, nº 91. Ponta da Praia. Santos/SP.

EDITORA FONTANA LTDA. torna público que requereu na CETESB a Renovação da
Licença de Operação para Gráfica. Impressão de Revistas e outros Periódicos sob
encomenda, sito à Estrada Cipriano Perobelli (Jar-363), nº 3.751. Maracanã. Jarinu/SP.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Distrito - Sapopemba
Alfredo de Oliveira Santos Neto - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JOEL ASSIS SALDANHA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/08/1992), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Jorge José da Silva Saldanha e de Solange Assis da Silva Saldanha. A 
pretendente: LUANA DOS SANTOS LOPES, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/10/1992), residente e domiciliada em 
São Paulo, fi lha de Marcos Tavares Lopes e de Ivanilda Caetano dos Santos Lopes.

O pretendente: ALEX HUMBERTO SEVERINO, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (04/04/1978), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Antonio Severino e de Adelia Guardia Severino. A pretendente: LÉA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Santo André, SP, no dia 
(02/01/1971), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Francisco José dos Santos 
e de Joselita Izabel dos Santos.

O pretendente: WASHINGTON GOMES CARDOSO, estado civil divorciado, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Uberaba, MG, no dia (08/09/1979), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Antonio Cardoso da Silva e de Maria Gomes de Almeida Silva. 
A pretendente: MARLI HARKUSZ, estado civil divorciada, profi ssão costureira, nascida 
em Borrazopolis, PR, no dia (12/07/1957), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha 
de Nicolau Harkusz e de Maria Angelica Teles Harkusz.

O pretendente: AUGUSTINHO DANIEL DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Santo André, SP, no dia (24/02/1994), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Tereza de Amorim Nascimento. A pretendente: JANAÍNA MARIA 
DE FRANÇA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Picos, PI, 
no dia (14/06/1989), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Francisca Maria de 
França.

O pretendente: VICTOR DOS SANTOS FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão entregador, 
nascido em Santo André, SP, no dia (25/10/1995), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Marco Mozarth Ferreira e de Rosana dos Santos Reis. A pretendente: FERNANDA 
DE OLIVEIRA SOUZA FREITAS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia (24/12/1995), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Antonio Gonsalves de Freitas e de Nadia de Oliveira Souza Freitas.

O pretendente: RANIERE JOSE MEDEIROS, estado civil solteiro, profi ssão encarregado, 
nascido em Irecê, BA, no dia (15/02/1984), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de 
Antonio Medeiros Neto e de Maria de Fatima Medeiros. A pretendente: PAULA PORTO 
DE SANTANA, estado civil solteira, profi ssão supervisora, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (04/08/1990), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Fernando Bonim de 
Santana e de Lucineide Porto Santos.

O pretendente: FLAVIO VIEIRA VISSOTO, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (19/11/1991), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de 
Antonio Cesar Vissoto e de Lindinalva Vieira Vissoto. A pretendente: JÉSSICA PRISCILA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (29/03/1990), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Enivaldo dos Santos e 
de Patricia Mariano Gonçalves.

O pretendente: OSCAR DANIEL LOPEZ GARCETE, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido no Paraguai, no dia (30/05/1993), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Cipriano Lopez e de Norma Garcete. A pretendente: ALINE LEAL MON-
TEIRO, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(20/01/1995), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Vilson de Jesus Monteiro 
e de Edileuza Leal Monteiro.

O pretendente: JOSE CARLOS FULGENCIO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
tapeceiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/12/1965), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de José Fulgencio da Silva e de Sebastiana Perisse da Silva. A pre-
tendente: LILIAN ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (02/04/1982), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Antonia Alves da Silva.

O pretendente: LEONARDO SANTOS DA MATA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/05/1991), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Corino Lopes da Mata e de Corina Maria dos Santos. A pretendente: RO-
SELI DA SILVA MARQUES, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Santo 
André, SP, no dia (02/07/1991), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Reinaldo 
Marques e de Alice Almeida da Silva.

O pretendente: WESLEY MARCELO CANTIZANO, estado civil solteiro, profi ssão 
estudante, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/05/1992), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Antonio Marcelo Cantizano e de Dulce Mari Pereira Cantizano. A 
pretendente: JÉSSICA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (18/04/1995), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
José Antonio de Oliveira e de Sônia Rejane de Oliveira.

O pretendente: SILAS LAURINDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (05/01/1995), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Severino Ramos da Silva e de Cristina do Carmo Laurindo da Silva. A pretendente: 
GISLAINE PEDROZA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Santo 
André, SP, no dia (06/06/1992), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Ananias 
Pedroza da Silva e de Francisca Alves Pedroza.

O pretendente: THIAGO SELESTINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão policial 
militar, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (11/11/1985), residente e domicilia-
do em São Paulo, fi lho de Elias Selestino dos Santos e de Guilhermina dos Santos. A 
pretendente: SIMONE APARECIDA NARCIZO MENDES, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em Guarulhos, SP, no dia (26/12/1992), residente e domiciliada 
em São Paulo, fi lha de Edson Mendes e de Sueli Aparecida Narcizo Mendes.

O pretendente: ILOELDES MOREIRA MOTA, estado civil divorciado, profi ssão balconista, 
nascido em Mombaça, CE, no dia (17/04/1973), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Antonio Miranda Mota e de Francisca Moreira Pedrosa. A pretendente: PÂMELA 
OLIVEIRA MOTA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Serrinha, BA, 
no dia (09/04/1990), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Antonio Mota Neto 
e de Francisca Francilene de Oliveira.

O pretendente: LEONARDO LIMA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/05/1996), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Valdir Pereira da Silva e de Vanusa dos Santos Lima. A pretendente: BEATRIZ 
DE MOURA JACOMINO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (24/03/1996), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Róginer 
Jacomino e de Elisangela de Moura Jacomino.

O pretendente: ELIAS TEOTONIO DA SILVA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
policial militar, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/10/1983), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Elias Teotonio da Silva e de Ana Maria Noronha da Silva. A 
pretendente: MARIA PRISCILA DE SOUZA FONSECA, estado civil solteira, profi ssão 
escriturária, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/08/1992), residente e domiciliada 
em São Paulo, fi lha de Pedro Meneses da Fonseca e de Francisca Donata Souza 
da Fonsêca.

O pretendente: RODRIGO RAMOS DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão salva-vidas, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/09/1986), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Maria Ramos de Jesus. A pretendente: JÉSSICA HESPANHOL, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia (15/07/1986), 
residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Sinval Hespanhol e de Julia Aparecida 
Hespanhol.

O pretendente: DIOGO OLIVEIRA VENANCIO, estado civil solteiro, profissão 
gari, nascido em São Paulo, SP, no dia oito de (08/10/1986), residente e domici-
liado em São Paulo, filho de Joaquim Lucio Venancio e de Maria da Conceição 
Oliveira Venancio. A pretendente: CAROLINE DOMINGOS OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Santo André, SP, no dia (16/08/1993), 
residente e domiciliada em São Paulo, filha de Luis Carlos Oliveira e de Sonia 
José Domingos.

O pretendente: JAIR RODRIGO ROSA, estado civil divorciado, profi ssão eletricista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/02/1980), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de João Rosa e de Solange dos Reis Rosa. A pretendente: ANA CLAUDIA GON-
ÇALVES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (03/01/1998), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Anselmo de Souza 
e de Zenaide Gonçalves da Silva.

O pretendente: MATUSALÉM AGOSTINHO DE MORAIS, estado civil divorciado, pro-
fi ssão repositor, nascido em Embu, SP, no dia (06/10/1982), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Jose Agostinho de Morais e de Ana Maria de Morais. A pretendente: 
LUCIANA APARECIDA NARCISO, estado civil solteira, profi ssão repositora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (19/12/1983), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Luiz 
Antonio Narciso e de Edina Aparecida Narciso.

O pretendente: DANIEL FRANCISCO DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão 
enfermeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/09/1983), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Francisco Macario de Araujo e de Tania Maria Silva de Araujo. A 
pretendente: PAMELA ALVES LIMA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida 
em Tietê, SP, no dia (12/01/1989), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Paulo 
Alves Lima e de Rosaria Maria de Oliveira Lima.

O pretendente: JOSÉ EDILSON DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão frentista, nascido 
em Canhotinho, PE, no dia (19/05/1986), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho 
de Quiteria Maria da Conceição. A pretendente: DENILZA FERREIRA DOS SANTOS, 
estado civil divorciada, profi ssão operadora de caixa, nascida em Arapiraca, AL, no dia 
(29/09/1984), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Expedito José dos Santos 
e de Josefa Ferreira dos Santos.

O pretendente: SERGIO VEIGA DIAS, estado civil divorciado, profi ssão gerente, nasci-
do em São Paulo, SP, no dia (08/06/1965), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho 
de Manoel Dias Filho e de Albertina Veiga Dias. A pretendente: QUITÉRIA MARIA DA 
CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em Canhotinho, 
PE, no dia (25/11/1968), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Josefa Quitéria 
da Conceição.

O pretendente: ANDRÉ NICOLAU DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão metalúrgico, 
nascido em Santo André, SP, no dia (27/09/1985), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Cicero Barroso da Silva e de Doralice Nicolau da Silva. A pretendente: CHARLENE 
CERVANTES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ferraz de Vasconcelos, 
SP, no dia (03/10/1984), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Jose Cervantes 
Filho e de Maria Jose dos Anjos Cervantes.

O pretendente: WESLEY SILVA FERREIRA, estado civil solteiro, profissão autô-
nomo, nascido em Santo André, SP, no dia (12/01/1989), residente e domiciliado 
em São Paulo, filho de Joaquim Soares Ferreira e de Maria Liduina Moreira da 
Silva Ferreira. A pretendente: CRISTIANNA EPIFANIO AMARANTE, estado 
civil solteira, profissão pedagoga, nascida em Jundiaí, SP, no dia (16/06/1991), 
residente e domiciliada em São Paulo, filha de Cicero Epifanio de Amarante e de 
Maria Edinalva de Barros.

O pretendente: ANDERSON TELES MORAIS, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
em games, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/02/1984), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Gilvan de Morais e de Suzana Teles da Silva Morais. A pretendente: 
MONALISA LORRAINE DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em São Bernardo Campo, SP, no dia (15/06/1988), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Maria de Fatima de Almeida.

O pretendente: JEFFERSON BATISTA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/01/1991), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Alcino Batista da Silva e de Inez Maria da Silva Alves. A pretendente: 
ÉRICA APARECIDA PAES DE FREITAS, estado civil solteira, profi ssão babá, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (12/03/1984), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Rosemeire Paes de Freitas Florencio.

O pretendente: RAFAEL SOARES GERALDO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Santo André, SP, no dia (20/07/1988), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Edna Soares Geraldo. A pretendente: CAROLINA APARECIDA LEMOS, estado 
civil solteira, profi ssão técnico em enfermagem, nascida em Santo André, SP, no dia 
(19/06/1983), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Joel Lemos e de Silvana 
Aparecida Sapata Lemos.

O pretendente: FERNANDO KANBARA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em São Caetano do Sul, SP, no dia (04/12/1979), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Tadao Kanbara e de Maria Milda Kanbara. A pretendente: DALILA FREITAS 
CAVINA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São Bernardo do 
Campo, SP, no dia (21/04/1998), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Antonio 
Carlos Cavina e de Daylione de Araújo Freitas.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: LEONARDO GAVIRA SERRA NEGRA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista contábil, nascido nesta Capital, Santana, SP, no dia (24/01/1985), residente e 
domiciliado neste Distrito, Capital, São Paulo, SP, fi lho de Jânio Cesar Serra Negra e 
de Vania Gavira Serra Negra. A pretendente: FERNANDA HELENA COSTA FERNAN-
DES, estado civil divorciada, profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia 
(11/04/1976), residente e domiciliada neste Distrito, Capital, São Paulo, SP, fi lha de Ivo 
Fernandes e de Dalva Maria Costa Fernandes.

O pretendente: MAICON BOMFIM DA SILVA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente administrativo, nascido nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia (12/09/1997), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leôncio Ferreira e de Elaine 
Bomfi m da Silva Ferreira. A pretendente: TAINARA DE SOUSA RODRIGUES, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, SP, no dia (22/06/1998), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulino Carlos Rodrigues 
e de Maria Angela de Sousa Rodrigues.

O pretendente: TIAGO INACIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gerente de 
farmácia, nascido em Praia Grande, SP, no dia (28/05/1994), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Inacio da Silva e de Juraci Vicentina 
Fonseca da Silva. A pretendente: MARIA JERLAINE DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em Mata Grande, AL, no dia (03/05/1993), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josemar Justo da Silva 
e de Maria Cicera da Silva.

O pretendente: TIAGO EUSTÁQUIO OLIVEIRA BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão 
balconista, nascido em Carlos Chagas, MG, no dia (12/03/1995), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Eustáquio Barbosa e de Marlúcia de Oliveira 
Machado. A pretendente: ROSANA ANTONIA, estado civil solteira, profi ssão coordena-
dora de segurança, nascida nesta Capital, Perdizes, SP, no dia (11/12/1972), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Helena Antonia.

O pretendente: KELMANY MAYCON SILVA DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
controlador de acesso, nascido em Rio Largo, AL, no dia (01/02/1992), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge da Silva e de Maria de Fátima 
de Lima. A pretendente: KARLA ALEXSANDRA LEÃO VIEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de monitoramento, nascida em Olinda, PE, no dia (25/03/1992), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos de Miranda 
Vieira Junior e de Laudeni Leão.

O pretendente: ZAIL SOUZA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de conta-
bilidade, nascido em Osasco, SP, no dia (19/10/1964), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vasco de Lima e de Anna Souza Lima. A pretendente: 
SANDRA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar 
de serviços gerais, nascida nesta Capital, Brasilândia, SP, no dia (14/11/1965), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Diogo Sanches da Silva e de Sonia 
Maria Ribeiro da Silva.

O pretendente: LINDOMAR ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
metalúrgico, nascido em Santo Inácio, PR, no dia (16/03/1978), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Alves dos Santos e de Maria Augusta dos 
Santos. A pretendente: ALINE AIRES CHAVES, estado civil solteira, profi ssão analista 
de planejamento, nascida nesta Capital, SP, no dia (20/08/1989), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juvenil de Araujo Chaves e de Antonia Ednuzia 
Aires Chaves.

O pretendente: BISMARCK DA SILVA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
administrativo, nascido nesta Capital, SP, no dia (16/03/1990), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jair Alves e de Maria das Neves da Silva Alves. A 
pretendente: GABRIELLA RIBEIRO FLORINDO, estado civil solteira, profi ssão recep-
cionista hospitalar, nascida nesta Capital, Jabaquara, SP, no dia (09/12/1994), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Roberto Florindo e de Luceline 
De Jesus Ribeiro Aragão.

O pretendente: JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Araruna, PB, no dia (14/05/1970), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Francisca Soares de Oliveira. A pretendente: EDNALVA DE OLIVEIRA ARAÚ-
JO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Araruna, PB, no dia (05/06/1974), 
residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de João Almeida de Araújo e de Marlene 
Maria de Oliveira Araújo.

O pretendente: TIAGO ANTONIO FLORENCIO, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/09/1986), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Antonio José Florencio e de Lauriene Josefa Florencio. A pretendente: VANESSA 
DE SOUZA ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (01/01/1986), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Saturnino de Almeida e de Maria Helena de Souza Almeida.

O pretendente: FRANCISCO FERREIRA LIMA, estado civil divorciado, profi ssão 
metalúrgico, nascido em Milagres, CE, no dia (10/03/1952), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Candido Ferreira dos Santos e de Maria Socorro Ferreira. A 
pretendente: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
empregada doméstica, nascida em Bom Conselho, PE, no dia (14/11/1961), residente 
e domiciliada em São Paulo, fi lha de Clisenor Cosmo dos Santos e de Maria Eunice 
de Jesus.

O pretendente: PAULO HENRIQUE MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Caieiras, SP, no dia (05/06/1988), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Pedro Moreira e de Cleide Angela da Silva Moreira. A pretendente: LUCINEIDE 
RIBEIRO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão autônoma, nascida em São João 
da Ponte, MG, no dia (07/04/1986), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Josué 
Ribeiro da Silva e de Francisca Maria das Dôres.

O pretendente: BRUNO PEREIRA SALES, estado civil solteiro, profi ssão tecnólogo em 
soldagem, nascido em Santo André, SP, no dia (23/02/1989), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Joel Sales e de Eunice Pereira Sales. A pretendente: CARLA MONTEIRO 
DE BARROS, estado civil divorciada, profi ssão escrevente, nascida em Nossa enhora 
das Dores, SE, no dia (20/02/1987), residente e domiciliada em Pindamonhangaba, fi lha 
de Leonidas Monteiro de Barros e de Rosa Maria Souza Barros.

O pretendente: MARCOS ANTONIO BENTO DE MORAIS, estado civil solteiro, profi ssão 
líder de equipe, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (02/06/1987), residente e 
domiciliado em São Paulo, fi lho de Antonio Eliseu de Morais e de Elza Bento de Assunção 
Morais. A pretendente: BRUNA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Santo André, SP, no dia (09/08/1993), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Marcos Antonio de Sousa e de Ana Celia Silva.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão construtor 
civil, nascido em Santo André, SP, no dia (13/08/1973), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Geraldo Francisco Ribeiro e de Severina Irene Ribeiro. A pretendente: 
CLÁUDIA APARECIDA PEIXOTO, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida 
em Bocaiúva, MG, no dia (24/05/1974), residente e domiciliada em Bocaiúva, fi lha de 
Joaquim Meira Peixoto e de Zelina Pereira Peixoto.

O pretendente: ROGER SANTOS SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/12/1991), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Rosalvo Santana e de Jacira Reis Santos Santana. A pretendente: 
MICHELE PUTINI DE CARVALHO, estado civil divorciada, profi ssão bancária, nascida 
em Santo André-SP, Santo André, SP, no dia (05/02/1986), residente e domiciliada em 
São Paulo, fi lha de Sergio de Carvalho e de Arlete Aparecida Putini.

O pretendente: GILBERTO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão faxineiro, nascido 
em São Vicente, SP, no dia (04/02/1965), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de 
Rodolfo Pereira e de Edwige Isabel Miguel. A pretendente: MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA 
DA SILVA FERREIRA, estado civil divorciada, profi ssão faxineira, nascida em Araripe, 
CE, no dia (11/10/1956), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Raimundo Vieira 
da Silva e de Maria Ferreira da Silva.

O pretendente: KLEBER DA SILVA SÁ, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, nascido 
em Santo André, SP, no dia (18/12/1982), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de 
Caetano Gomes de Sá e de Maria Edilene da Silva Sá. A pretendente: IRACEMA FERREIRA 
GOMES, estado civil solteira, profi ssão técnico em gesso, nascida em Tracunhaém, PE, 
no dia (18/12/1967), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Gilberto Eufrasino 
Gomes e de Ana Ferreira de Lima.

O pretendente: DANILO LIMA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/06/1989), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de João Carmo dos Santos e de Roseli Lima de Farias. A pretendente: PRISCILA 
ALVES GONSALEZ, estado civil divorciada, profi ssão açougueira balconista, nascida 
em São Caetano do Sul, SP, no dia (30/01/1986), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Nelson Gonsalez e de Aparecida Alves Gonsalez.

O pretendente: LEVI DA CRUZ ARAUJO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Califórnia, PR, no dia (29/11/1960), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Oscar Pedro de Araujo e de Zilda Cruz Araujo. A pretendente: CENIRA SO-
ARES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Iporã, PR, no dia 
(22/05/1970), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Daniel Soares da Silva e 
de Maria Alves da Silva.

O pretendente: ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
eletricista, nascido em Itaberaba, BA, no dia (20/01/1952), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Roque Gomes da Silva e de Maria Oliveira da Silva. A pretendente: 
ANTONIÊTA TELES DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão cozinheira, nascida 
em Serra Preta, BA, no dia (13/06/1960), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Mário Teles da Silva e de Cecilia Araújo Silva.

O pretendente: RENATO FRANCISCO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gráfi co, 
nascido em Paulista, PB, no dia (22/06/1995), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho 
de Francisco Pedro da Silva e de Maria Vilma da Silva. A pretendente: MIRIAN SANTOS 
DOREA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em Santo André, SP, no 
dia (10/08/1998), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Jose Antonio Silva Dorea 
e de Aldenir Barbosa Santos.

O pretendente: LUCAS PEGORARI ESPOSITO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/10/1989), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Roberto Geraldo Esposito e de Emilia Donizete Pegorari Esposito. A 
pretendente: MIRIAM MARCATTO DE ABREU, estado civil solteira, profi ssão engenheira 
civil, nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia (25/03/1983), residente e domiciliada 
em São Paulo, fi lha de Tarcisio de Abreu e de Inez Marcatto de Abreu.

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 
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O pretendente: ARLINDO GOMES, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Vera Cruz, SP, no dia (07/06/1952), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Otacilio Gomes e de Benedita de Lourdes Dias. A pretendente: DORALICE 
ALVES DA SILVA, estado civil viúva, profi ssão ajudante geral, nascida nesta Capital, SP, 
no dia (10/09/1965), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mário 
José Alves e de Florenir Teodoro Alves.

O pretendente: DOUGLAS PELEGRINO PARMESAN, estado civil solteiro, profi ssão 
pasteleiro, nascido em Osasco, SP, no dia (28/12/1992), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Parmesan e de Lindalva Aparecida Pelegrino Par-
mesan. A pretendente: BÁRBARA CAROLINA MARTINS GOMES, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia (06/07/1995), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elpidio Alves Gomes Filho 
e de Débora Martins dos Reis.

O pretendente: MARCELO FREITAS DE SANTANA, estado civil divorciado, profi ssão 
biólogo, nascido em Salvador, BA, no dia (22/06/1984), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adalberto Pinto de Santana e de Renildes Freitas de 
Santana. A pretendente: TAMIRA FERREIRA BRAGA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Campo Alegre de Lourdes, BA, no dia (18/06/1994), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jovem Emilio Braga e de Gilene 
Ferreira Braga.

O pretendente: JOSE LUIZ DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão bombeiro 
civil, nascido nesta Capital, SP, no dia (25/07/1989), residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Antonia do Nascimento. A pretendente: ANGELICA 
ANTONIA MATARELO ARAUJO, estado civil viúva, profi ssão refi ladora, nascida nesta 
Capital, Lapa, SP, no dia (08/08/1976), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Wanderley Matarelo e de Maria Antonia Matarelo.

O pretendente: LUIZ DO NASCIMENTO NETO, estado civil divorciado, profi ssão aju-
dante, nascido nesta Capital, Limão, SP, no dia (23/07/1969), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elysio Nascimento e de Sarah Esperança Vaz de 
Souza Nascimento. A pretendente: ROSANGELA ROCHA PAULINO, estado civil solteira, 
profi ssão empregada doméstica, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia (31/03/1973), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Deuselis Paulino e de 
Marlene Rodrigues Rocha.

O pretendente: ROMÁRIO NOGUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão garçom, nascido 
em Pão de Açucar, AL, no dia (02/05/1992), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Pedro Raimundo Rodrigues Nogueira e de Maria Zedite Nogueira. 
A pretendente: SIMÔNIA BISPO DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Paratinga, BA, no dia (07/09/1983), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Virgílio Arcanjo de Souza e de Elizabete Bispo de Souza.

O pretendente: MARCELO MONTEIRO COSTA, estado civil solteiro, profi ssão balconista, 
nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia (05/08/1981), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Monteiro Costa e de Maria Lucia Monteiro da Cos-
ta. A pretendente: EVELYN SOUZA MACIEL, estado civil solteira, profi ssão assistente 
comercial, nascida nesta Capital, SP, no dia (31/10/1988), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Maciel e de Aparecida Pereira de Souza.

O pretendente: DANIEL CICERO PEREIRA ROCHA, estado civil divorciado, profi ssão 
cabeleireiro, nascido em Estância, SE, no dia (19/12/1992), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Alves da Rocha Junior e de Cleonice Pereira 
Rocha. A pretendente: ELISANGELA DOS SANTOS DELMONDES, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Trindade, PE, no dia (29/01/1995), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Adelmir Delmondes Coelho e de Maria Neide 
Alves dos Santos Delmondes.

O pretendente: LUCAS MOSCATO MARTINELLI, estado civil solteiro, profi ssão montador, 
nascido em Osasco, SP, no dia (19/12/1994), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Aparecido Donizeti Martinelli e de Marli Aparecida Moscato Martinelli. 
A pretendente: TAMIRES DUARTE DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (30/04/1998), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco Joseildo de Souza e de Erivalda Cordeiro Duarte.

O pretendente: DONISETE MARCOS CASSORIELLO, estado civil divorciado, profi ssão 
eletricista, nascido em Arapongas, PR, no dia (20/12/1974), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roque Cassoriello Neto e de Maria Margarida Cassoriello. 
A pretendente: IVANI RUAS ARAN, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar administra-
tivo, nascida nesta Capital, Brás, SP, no dia (28/11/1968), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de David Leopoldo Aran e de Elza Ruas Aran.

O pretendente: FERNANDO DA SILVA LASZLO, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (13/09/1978), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Laszlo e de Odete Maria da Silva Laszlo. A pretendente: DENISE 
VIEIRA BEZERRA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida nesta Capital, SP, 
no dia (28/09/1983), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos 
Alberto Bezerra e de Maria Aparecida Vieira Rocha Bezerra.

O pretendente: DANILO COELHO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão repositor, 
nascido em Mauá, SP, no dia (07/09/1990), residente e domiciliado em Francisco Morato, 
SP, fi lho de Eronildes Lima da Silva e de Marli Coelho. A pretendente: LINDIANE KATE 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida nesta Capital, SP, no dia 
(18/05/1989), residente e domiciliada neste Distrito, fi lha de Lindival Pedro de Jesus Silva 
e de Ana Maria Rosa da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: MANOEL ANTONIO JUVINO FILHO, estado civil divorciado, profi ssão 
zelador, nascido em Nazaré da Mata - PE, no dia 11/12/1954, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Antonio Juvino e de Maria Amélia Juvino. 
A pretendente: MARIA ROSILDA ALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de serviços gerais, nascida em Itaíba, Comarca de Águas Belas - PE, no dia 
07/11/1976, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel 
Alves Julião dos Santos e de Wilma Maria Alves dos Santos.

O pretendente: RODRIGO PRADO BACHA, estado civil solteiro, profi ssão médico, nascido 
em Santos (1º Subdistrito) - SP, no dia 30/03/1980, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Jorge Bacha e de Tânia Maria Prado Bacha. A pretendente: 
BRUNA RUBIA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida nesta Capital, 
Liberdade - SP, no dia 31/07/1989, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Otacir Dias de Lima e de Silvia Rubia Baptista da Silva de Lima.

O pretendente: ALEXANDRE SCHOENFELD, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de empilhadeira, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 14/01/1982, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joel Schoenfeld e de Alzerina 
Schoenfeld. A pretendente: RENATA SANTOS DOS ANJOS XAVIER, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Butantã - SP, no dia 11/06/1984, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Levi Xavier e de Gilvani Santos 
dos Anjos.

O pretendente: LEONARDO DAMACENO RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 15/04/1996, residente e domici-
liado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Cesar Ribeiro de Souza e de 
Lindelma Damaceno Ribeiro. A pretendente: LUANY GALDO VILLAS BOAS DO LAGO, 
estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no 
dia 20/12/1990, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ademir 
Villas Boas do Lago e de Andréa Cristine Galdo Villas Boas do Lago.

O pretendente: RAFAEL BERNARDES MACCAURO, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 12/11/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, fi lho de Luigi Maccauro e de Ligia Maria Bernardes Maccau-
ro. A pretendente: STEPHANIE ALTOBELLI RUBINHO, estado civil solteira, profi ssão 
pedagoga, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 25/11/1988, residente e 
domiciliada no Parque da Mooca, São Paulo - SP, fi lha de Marylin Dolen Altobelli de 
Oliveira Rubinho. Obs. Edital recebido do cartório de Itatiba - SP.


